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L o rozbiorach Polski nic innego nie widzimy w tym ki-ajii

tylko same klski
,
jedne z di'ugich w^'pl}^'ajiCe; nic innego

niepostrzegamy tylko iistawiczno nieszcz publicznych,

które zaledwo na chwil przerywa}' zwodne po}'Ski for--

tuny. Dla czegó tedy naród polski, któiy mia tyle czasu

prz5"W}'kn do wasnej niedoh, którj' przebj^wa wszy-

stkie di'ogi prowadzce do zguby, do zagady nawet imie-

nia, nie przesta dotd by narodem? To co si dziao

w Polszcz od chTsili jak ziemi nasze li ssiedzi rozer-

wah pomidzy siebie, pokazuje dostatecznie, e w nas jest

pe\^iia sia, któr trzeba nazwa si d\\igania si z ka-
dego upadku. U nas tylko Myksztacio si, i upowszech-

nio , nieznane inn}Tn ludom , ycie po mierci pohtycznj.

Ta moc we\\iitrzna, plemienna, któr przez lat prze-

szo szedziesit odpieramy od siebie ostateczn zagad,
bya jednak le kierowana, le przez nas samych uyta.

W prawdzie zawsze mogUmy zgin, lecz take zawsze

i odrodzi si w t^j walce z zagad.
Zostahmy, i dzi jeszcze jestemy w rodku midzy

temi dwoma ostatecznociami. Wyj z tego stanu gor-

szego nieli zupene zniszczenie : ten jest cel naszego dal-

szego zawodu.

Czemu si dotychczas nie wiodo Polszcz w usio-

waniach odzyskania niepodlegoci? To atwo pojmiemy,

zwaywszy jakim tiybem sz}' wszystkie nasze powstania.

Mochnacki powstanie I. X



C/harakter ich taki : zawsze wpocztkach zapa powszechny,

wszystko ogarniajcy w narodzie, wszystko porywajcy

z sob, nieprzeamany , niczem niezwyciony. To samo

w kadem powstaniu powicenie, porywczo, miao po-

posuwajca si nieraz do pochoci; te same cnoty oso-

biste i pubUczne. Ale zarazem obok tego , i te same przy-

czyny upadku sprawy zawsze pomylnie zacztj, zawsze

potem niedonie kierowanj
,
gincej zazwyczaj nieadem.

Nigdy u nas nie korzystano z poprzednich dowiadcze;

std te w kadem powstaniu jednakie prawie bdy woj-

skowe i polityczne ; najbardzi(^j za to w kadem podobnem

zdarzeniu odnawiajce si, ku kocowi zwaszcza omdle-

wanie i upadanie na duchu, kiedyby go najwicj wznosi

wypadao ; to gorszce dobrowolne rozpraszanie si nie ma-

ych, jeszcze niestarganych! We wszelkiem bohatyi^skiem

przedsiwziciu naszem bylimy naksztat kunsztownego

ognia, co od jednego razu strzeli w gór jasnym stumie-

niem i — w dymach ganie.

adne powstanie polskie nie zasuyo sobie na napis

:

usiie ad finem.

Lecz có z tego wnosi ? — Mamy wrazi w samych

siebie to przekonanie i nigdy nie uda si nam doprowa-

dzi do koca co zaczniemy? Ja rozumiem, i wszystko co

si dziao u nas tak mi mniema kae, e chcie ugiim-

towa w Polszcz tak opini, byoby to dopuci si

cikij obrazy przeciwko temu wyszemu porzdkowi

w dziejach, albo raczj, e si janij wytumacz, prze-

ciwko zrzdzeniom tego niewidomego, niezbadanego losu,

który nas dotd, po .utracie tego wszystkiego na czem

zaley byt innych narodów, utrzymuje w rodzinnj caoci,

i wie w pewn jedno rozczonych przemoc, podda-

nych rónym berom, gnbionych od lat tylu rón nie-

wol.

Byt Polski ród takich okolicznoci, ycie narodu pol-

skiego od rozbiorów do tego momentu, szczegóhiie za



dziea tego narodu po katastrofie podziau: jestto naj-

wiksza zagadlta nowoczesnych dziejów, jestto, jak mnie

si zdaje, jedyny cud w dzisiejszych czasach, moe dla

tego zrzdzony, aeby t ^v)'sz interwency atwij si
rozplataa ich gmatwanina. — Za tem mniemaniem prze-

ma^\ia ta niezaprzeczona prawda: e jedynie tylko wskrze-

szenie caej Polski zmieni zdoa teraniejszy polityczny,

naturze przeciwny, z dobrem ludzkoci niezgodny ksztat

Europy, a zatem ledwo nie caego wiata.

Taki widok rzeczy nie prowadzi do rozpaczy. Lud
polski , który cigle piówa ., Jeszcze Polska niezgina ",

w}Taa temi krótkiemi so\\7 najgbsz maxym swego

jestestwa. Wió e jest, i t wiedz ski'uszy obcfe jarzmo.

Jest y^v}', i mocny, mocniejszy nawet nieh jego ciemi-

yciele, poniewa jeszcze nie uleg pod ciarem wasnych

nieszcz. Z dowiadczenia moe powiedzie o sobie:

„Narody nieumieraj!"

Z tem wszystkiem jednak (wTacajc do punktu, z któ-

rego wyszedem) mimo wszelk wiar jak naród ma we

wasne jestestwo, jest rzecz w obecnem pooeniu dla

nas najw^aniejsz, dochodzi rozumem przyczpi, dla któ-

rych dotd niezdoalimy pokona naszych nieprzyjació.

Niepodlega zaprzeczeniu, e tylko przez nowe powstanie,

potrafimy odzyska cao i niepodlego; a zatem to co

poprzednie pow^stania daremnemi cz\iiio koniecznie zgbi
w-ypada. W kraju naszym powszechne jest zdanie, emy
zaW'Sze ulegah przemocy. To zdanie bdzi, — kamie.

Niemasz przemocy dla kilkunastu mihonów, ród najnie-

pomylniejszych nawet okoMcznoci; nie byo jej w ostat-

nij wojnie; nie byo jej za I^^ociuszki i za Napoleona.

Dla czegó tedy, skoro jestemy tym narodem, który

przetrwa tak prób losu, który nie tylko niezgin po

stracie udziehioci politycznj, lecz tyle si rozwin pod

obcem jarzmem, dla czegó pytam si, przez powstania

nasze, nieumieUmy zosta potga polityczn na pónocy?
1*



Wyraz nieumielimy, zdaje si by najwaciwszy

w tj mierze. Nie niemoglimy , ale nieumielimy ! Naród

wszystko moe; lecz nie wió wszystkiego. W ostatnij

n. p. wojnie nie zna si swoich i nieprzyjacielskich. Pier-

wsze zbyt nisko, drugie zbyt ^^7soko szacowa, za przy-

kadem STN^ch naczelników, którym tego bdu, tj nie-

wiadomoci przebaczy nie mona. Z tj jednj przyczyny

wszystko opacznie si dziao od pocztku do koca.

Dotd liistorya powsta naszych, ta najbardzij zaj-

mujca cz dziejów ogólnych narodu polskiego, z po-

wodów naturalnych prawie zupenie bya zaniedbana. Po

kadem powstaniu nastpowa nowy ucisk, jeszcze uci-

liwszy od poprzedniego. Coraz nowa niewola zacieraa

przede wszystkiem pami wiych wydarze. Druk

rzadko, zaledwo uamkami, nigdy w caoci, najczcij

tylko pokryjomu albo w obcych jzykach przechowywa

je od jednego dziesitka lat do di-ugiego. Znakomite czyny,

wielkie powicenia, wespó z wielkiemi bdami rzdów

i wystpkami osób, gucho przemijay. Tym sposobem

synowie niemogU zna dobrze spraw ojców swoich. Przy-

szedszy do lat mzkich poiywah jak oni za or, dla

uwolnienia Ojczyzny, niekorzystajc jednak z ich dowiad-

czenia, nieszcz i omamie. Jedna wojna w kraju na-

szym niestawaa si przeto nauk dla dmgij; jedno po-

wstanie , drugiemu niesuyo za przykad. Jak ju wspo-

mniaem, wpadahmy zawsze w te same bdy.
Jest rzecz oczywist, e tylko wykad historyczny,

bezstronny, rozwany, tak powsta jako epok które midzy

niemi rodkuj, wyme nas moe z zakltego koa tych

samych zawsze nieszcz i uomnoci. Tylko rozszerzenie

w narodzie madomoci jego wasnych dziejów po rozbiorze

kraju, gi'untownie go owici. Historya rewolucyj któremy

przebyh w skutku tego nieprawego czynu ssiadów na-

szych: otó podobno kamie filozoficzny naczj narodowj

mdroci.



starajmy si tylko pozna to co si u nas dziao w prze-

cigu przeszo pó "ftlekii, a gdy nadejdzie pora no"W}xh

walk, nie znajdziemy si w potrzebie zakop}'wania broni

naszj
,
jak pod Radoszycami , albo amania jj za gi^anic,

jak w ostatnij wojnie. Wtedyto zapewne ostatni akt na-

szego powstania odpowi jego pocztkom, a swat niebdzie

powtarza, e umiejc dobrze zaczjua, zwykle le ko-
czymy.

W t}Tn caym przecigu czasu , który up}'n od po-

dziau Polski do dni naszych, panuje jedno wane zdumie-

wajce faktum: jestto owe niezaprzeczone, stopniowe roz-

wijanie si siy narodowej w powstaniach, tak dalece, iby
sdzi mona, e Polszcz z kadego upadku w usiowa-

niach odzyskania straconj niepodlegoci, coraz nowj
przybywao mocy. J w istocie : od konfederac}i barskij do

rewolucji 29. Listopada, cigy postp w tej mierze po-

strzega si daje. Nasamprzód, w konfederacyi barskij

jedna tylko i niehczna czstka ludnoci, sama prawie

szlachta , i to nie ze wszystkich prowincyj , staje w obronie

kraju na któiym si ju podówczas Moskwa srogich gwa-
tów zaczynaa dopuszcza. Za Kociuszki, myl niepodle-

goci, ch zrzucenia obcego jarzma, porusza daleko

wiksze massy. Po wikszj czci z wasnego natchnienia,

wespó ze szlacht chopi z wiejsk broni, bo z kos
tylko, napadaj na nieprzyjaciela. Kociuszko przyby sam

jeden do ojczystego ki'aju: \vypowiedzia wojn Moskwie

bez wojska i pienidzy. W kilku dniach stworzy armij

tak dziwn jakij jeszcze niebyo na wiecie, i odniós pa-

mitne zw}'cistwo nad nieprzyjacielem hczniejszym, bit-

njin i uorgauizowanym. Pocztków powstania w 94:m roku

z niczem w dziejach porówna niemona. Bya to konfede-

racya wocian daleko potniejsza od szlacheckij , bar-

skiej. Wojny francuzkie , zwyciztwa i najazdy Napoleona,

wstrzsy ca Polsk. W roku 1807, u bardziój jeszcze 12.,

byo rzecz niepodobn poczenie wszystkich jj czci



w jedn, cao? Lecz dla osignienia tego celu wypadao

nam wicej rachowa na wasne siy, i gdy temu sprzyjay

okolicznoci, potnij si utwierdzi we wasnj ziemi,

nie za tak lepo przywizywa si do szczcia , a potem

do przeciwnego losu francuzkiego bohatyra. Na nim jed-

nym Polacy, nie na samych sobie zasadzaU nadziej zba-

wienia. Ostatnia rewolucya miaa wicj si materyalnych

nieh wszystkie poprzednie. miao rzec mona , i nigdy

Polska tak potn nie bya jak na dniu 29. Listopoda;

nigdy bowiem energia ducha publicznego w caym narodzie,

we wszystkich czciach kraju do takiego stopnia niedo-

chodzia.

T przeto rewolucya uwaa trzeba jako summ
wszystkich poprzednich powsta w kraju naszym. Jestto

najdziehiiejsze objawienie ducha narodowego , ducha Polski.

Mimo nieszcz które nas w tem powstaniu dotkny, mimo
caego obdnego systematu pohtycznego i wojskowego, któ-

rym t spraw przywiedziono do upadku, mimo gorszcj

nieudolnoci w wadzach, i nieraz zj woU w osobach,

mimo wreszcie niczem nieusprawiedhwionego rozprzenia

ku kocowi: ostatni ten akt narodu polskiego, to jego

nage porwanie si ze snu pitnastoletniój niewoli, jest

wielkie ! Czem bya , czem by moga dla Polski rewolu-

cya 29go, to si wjTazio w jój kilku stanowczych chm-

lach w jej kilku kolosalnych bitwach. onierze Grochowa,

Ostroki i Boremla, bylito prawdziwi reprezentanci tj

sprawy. Ich dziea i mogiy pokazuj ca energi ludu

polskiego , objawiaj ca moc rewolucyi. W obec tych wy-

padków nikn przywary systematów rzdowych i wystpki

pojed}iiczych ludzi.

Pod temi wzgldami historya ostatniego powstania

naszego, jako zebranie w jedn tre poprzednich powsta,

gdzie si najdobitnij wybiy charakter , duch
,
patryotyzm

narodu; gdzie si w tym samym czasie powtórzyy wszelkie

poprzednie uomnoci pubhczne i partykularne, gdzie si



w ki-ótkich chwilach bo zaledwie w kilku miesicach unie-

sie, nadziei, oczekiwania i rozpaczy, niejako zreassu-

mowao cae jestestwo Polski rozdzielonej midzy ssiedzkie

mocarstwa; gdziemy yli yciem przyspieszonem
,
prd-

szem jak zwyczajnie , brzemiennem przeszoci i przyszo-

ci, gdzie nagle i niespodzianie na jaw wyszo to w^szystko

co kiedykohyiek Polska miaa w sobie "wielkiego i maego,

mocnego i sabego: historya, mówi, takiego powstania,

jest wicj nauczajca nieli poprzednich, bo je wszystkie

w sobie zawióra.

Przedsibior opisa te pamitne zdarzenia. auj, e
niezestarzaem si jeszcze z calem pokoleniem aktorów tj

sceny! Co ludzie mówi na kocu swego ycia, to zazwy-

czaj bywa ciche i powabne jak natura w w}7)ogodzonym

schyku dnia , którego ranek by mghsty a poudnie grone

dokoa burze zaspiy.

Jako naoczny ^Niadek tego co si stao, niemog
obiecywa zimnej , w^ytrawionj dykcji , waciwj powadze

liistoiyka majcego przed sob czasy dalekie, albo zapade:

lecz przynajmnij w opomadamu zatrze wpyw tych nami-

tnoci , tych A\^i)adków , które nas wszystkich w porze

akcyi mlosi^^

Zreszt co do cisoci w wykadzie historycznym,

wiele zapewne pismu memu medostaje ; ale póki waniejsze

przynajmnij papiry naszego sejmu , naszych rzdów, szta-

bów gównych, z ukiycia w którem si dotd znajduj wy-

chylone nie zostan, i najgorhwsze starania w tj mierze

zawsze bd mnij wicj daremne.

Mary-le-Roy d. 21. Listopada 1833.

Maurycy Moohnaoki.





Ksiga I.

TEATR WOJNY.
Ogólne Widoki Strateglozno.

Póki teatrem naszych wojen z Moskw bdzie lo-aj który

Wisa dzieli prawie na d^ie równe pc^owy , któiy od r. 1815

zowiemy Polsk kongressow; a zatem póki Moskwa w po-

wstaniach polskich bdzie miaa zabrane gubemije w tyle

swych wojsk, poty wszelkie usiowania z naszj strony,

bd daremne. Wojna w tjm nieszczUwym, dokoa zam-

knitym kraju zdaje si niemie adnego celu. Tu tylko

z pocztku broni si mona, a potem zgin z chwa, lecz

nigdy zwyciy. Tu nawet zwj^iztwo , narodu z przepaci

nie dwignie. Kociuzko popeni, (z pewnego wzgldu

musia popeni) ten sam bd, którego samochcc do-

pucili si wodzoTNie polscy w r. 1831: kiedy mu si szcz-

cio , nie stara si przenie natychmiast teatru wojny za

Bug, i do Litwy. W}T;jrawy jego wteokohce, opónione,

poruczaue niedo\Niadczon}Tii dowódzcom , i zbyt ma}Tn od-

dziaom wojska, cechuje ten sam zacieniony mdok rzeczy,

to samo faszyT\'e pojcie z punktu wojskowego sprawy na-

rodowj, to samo wyczne przywizanie si do stolicy,
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które i nas o zgub przyprawiy. Z mniejszemi nierównie

siami jak Kiiciuzko i rewolucya 29. Listopada, przedu-

yli jednak konfederaci barscy wojn do lat siedmiu, odna-

wiajc j, i koczc ledwo nie co miesic , w kadej porze

roku, jedjiiie dla tego, e nie pomidzy sam Wis, Nar-

wi i Bugiem , ale i na przestrzeniach midzy Bugiem, Wi-

lij i Dnieprem ucierali si z Moskw.
Powstanie w Polszcz nie powinno mie jednego ogni-

ska, jednego rodka; niechaj je raczj ma w kadem miej-

scu , bo nie idzie narodowi o utrzymanie murów stoecznych,

ale o uwolnienie caego ki^aju.

Potrzeba bronienia stohcy, jako magazynu, jako cen-

tralnego punktu, wypywa zazwyczaj z pierwszych, le

obrachowanych porusze wojsko\vych, z przesdów, tak

zwanych dowiadczonych onierzy. Pytali si oni zawsze

u nas : gdzie odwrót na przypadek przegranj ? Wszake
najprostszy rozum wskazuje , e nawet w takun razie bez-

pieczniej ustpowa otwartem polem, albo chroni si

w lasy, nieh uciec do miasta, które w powstaniu jest

najsabsz pozycy, które nieprzyjaciel koniecznie, prdzj

czyponij, zdobdzie przemoc, godem, albo zotem.

Polska, w pierwszych zwaszcza chwilach powstania,

nigdy nie miaa, nigdy nie bdzie miaa tyle wojska regu-

larnego ile Moskwa. Azatem to wszystko pomaga jój m-

teiTessowi co najbardziej tryb wojowania oddala od tego

porzdku , od tj rutyny
,
jak cile hniowe wojska nie-

przyjacielskie w kraju naszym zachowywa musz; krótko

mówic co Avojn niejako uniemiertelnia ; co j czyni zie-

miask, chopsk. U nas przedewszystkiem trzeba si

stara o to, aeby z wrogiem ojczyzny mia wicj do czy-

nienia lud nieh wywiczony olnier^s. Tego atwij doka-

za, jak mniemamy. Nic bardzij w ostatniej kampanii

Polszcz nie zaszkodzio jak ów mniemany rozum strategi-

ków naszych, którzy w samych zaraz pocztkach wzgar-

dzih zapaem mass, którzy w ich prawdziwie rewolucyj-
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nem, powszechnem wzruszeniu nie chcieli widzie zbawienia

ojczyzny! Oni to los spra^sy prz}^1zali do pewnych po-

zycyj uznanych za niezdobyte koo Warszawy, do pewnj

liczby onirzy , i pe^Miego stopnia biegoci w ich mecha-

nizmie. Niektórzy z nich wdzieli wielk wojn za Napo-

leona. Syszeh, e Napoleon pochwah mocne pooenie

Sierocka, Modhna i Wai-szawy. Otó zdawao si im e ani

kroku oddala si nie trzeba z tego zaczarowanego trójkta.

Wki-ótce przecie i Warszawa i Modlin i Sierock dostay si

nieprzyjacielowi.

Kto mie moe jak Napoleon parkrostotysicy w}'-

\viczonego wojska, temu wolno czm podobne kombina-

cye. By systematycznym w powstaniach naszych, jest

to by tylko fantastykiem, ideologiem wojsko^^'^^n.

Dla przestrogi na przyszo, dla odniesienia jakij

korzyci z tylu smutnych domadcze
,
poómy tedy za

zasad, starajmy si ugruntowa w przekonaniu narodu

t opinij: i u nas w powstaniu wicj hczy trzeba na

ruch mass, na dziaanie caego ludu, nieh na wojsko re-

gidanie, które jest tylko di-obn jego czstk, którego

nigdy tyle niebedziemy mogh mie w pocztkach wojny,

ile trzeba do pokonania bojem systematycznym nieprzy-

jaciela liczniejszego i dobrze uorganizowanego. Comy
tylko klsk ponieh, wszystkie przypisa naley lekcewa-

eniu tj najpierwszej max\Tny narodowego powstania,

nieumiejtnoci albo niechci pomszenia mass ludu.

Dla bliskoci gTanic austiyackiej i pruskij, gdzie

prz}7)arte oddzia)' powstaców, nie mogc si inaczej ra-

towa, z broni szukaj schronienia; dla rodkowego po-

oenia Wai-szawy. która je cignie ku sobie z kadego

pobojomska. z kadj wj^jrawy, si centraln, si sto-

ecznego miasta, a tern samem cae powstanie zamienia

w obron i oblenie jednej twierdzy: ki'aj kongi'esso\\7,

jak w^^pada z tego wszystkiego co tu powiedziaem, moe
by tylko rezerw, drug linij; a gównym teatrem kadj
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wojny naszej z Moskw, s pónocne i poudniowo-wscho-

dnie wojewócztwa, stano-wice od r. 1795 integraln cz
tego pastwa. Przy neutralnoci Pniss i Austryi, na tych

zasadach polega musz wszelkie z naszj strony kombi-

nacye polityczne i wojskowe. Obaczymy, e na tej zasa-

dzie opiera si plan zwzkowjTh 29. Listopada.

Polska, byato rzeczpospolita ziem koronnych, Htew-

skich, i ruskich. W innym ksztacie i dzisiaj jej niepoj-

mujemy! Zdoby, to jest odzyska Litw i Ru zamierza

kade powstanie nad Wis. Lud po prawym i lew^m

brzegu tj rzeki jest najwicj polski, ma w sobie naj-

uicj rewolucyjnego ywiou; w Litwie i na Rusi szlachta.

Odwieczna Polska w odwiecznych swych granicach stoi

dzisiaj na massach w koronie, na szlachectwie w tak zwa-

nych eabranych guberniach. Otó miejscowe stosunki

i charaktery, których aden wojskowy, aden pohtyk

z uwagi spuszcza niepowinien. Polska kongi*essu wie-

deskiego, jestto ziemia napywowa, ziemia przechodów,

zmian rewolucyjnych. Tu stara Polska z gi'untu prawie

zniszczona zostaa we wzgldzie spóecznjTii. Tu usta

jj zwizek z dzisiejszemi czasy. Przeciwnie, Polsk pó-

nocn i wschodnio-poudniow to jest Litwa i Ru! W tych

okoHcach jai'zmo moskiewskie, cige, od zaboru nieprzer-

wane, przechowao w caoci formy, obyczaje, przywaiy

i zalety dawnego skadu spoecznego: tamte w niewoU

chopów, te w patiyotyzmie szlachty. Z tj przyczjuy

w ki*aju kongressowjTn wszystko za ludem idzie; z tj

take przyczyny wszystko idzie za panami w wojewó-

dztwach pod berem moskiewskim. Tam jest powstanie

nieustajce w massach, tu w indiwiduach. Tam si za-

czyna rewolucya: ale tu tylko nieprz}gaciela pokona zdoa.

Tu tylko staje si nomadyczn, bujn i swobodn jak po-

wietrze, zabójcz dla Mosk\\7.

Wszdzie w Polsce atwij si organizuje kawaleria

jak piechota. Pochodzi to czci z pooenia ki-aju ma-
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jcego obszerne romiiny i bujne pastwiska, czci z y-
wego cbaraktem mieszkaców, a po czci i ztd, ze u nas

szlachcic woli suy konno nieli pieszo. Ju to samo

wskazuje jakiego terrenu potrzebuje wojna narodowa

w tym ki'aju; ju to samo myl nasz obraca ku t}in

prowincyom, gdzie i rassa najlepszych koni si hoduje,

i gdzie zarazem jazda (której moskiewska nigdy niedo-

trzyma pola) na rozlegych przestrzeniach, na stepach,

ze skutkiem dziaa moe. Paszczyzny Uki-ainy i Po-

dola s pod tym wzgldem równie niezdobyt warowni

powsta naszych, jak htewskie bory i bagna. Có n. p.

zdziaaa w ostatnij kampanii jazda Polska, któr sami

Moskale ogTomn nazj^A^aU? Prócz bitew Dweniickiego,

zaledwo do kilku podi-zdnych ruchów, do kilku szar,

i suby na forpocztach miaa sposobno w gównej armii

na prawym brzegu Wisy. Zniszczyhmy j prawie bez

boju; w porównaniu z dzieami piechoty bya nieczymi.

Praw^dziw^ stosunek jaki zachodzi powinien w uyciu

tych dwóch broni, ze w^zgldu na wasno i pooenie

gruntu (terrenu), przypada dla powsta naszych za gra-

nic Polski kongi-essowj , — w Litwie i guberniach wscho-

dnio-poudniowych. Tam dla wikszj nieli gdziekolwiek

atwoci organizow^ania , zaprawiania do boju, i ywienia

piechoty, to jest mass powstaców; tu dla fonnacyi jazdy,

i jj ruchów^ Goosownie tych rozdziaów bra nie trzeba,

bo wszystkie bronie w kadem miejscu uyte by musz

:

ale idzie tu o oznaczenie ogólne teatru gównj walki.

^ sdz, e na tj dopiero scenie, w^ niedostpnych po-

zycyach lenych i na stepie, wojna w Polszcz przestaje

by systematyczn a zaczyna przybiera charakter naro-

dowego pow^stania. Tak niegdy, i bodaj czy nie w tych

samych okohcach, wojowah dzicy Partowie z legionami

Cezarów. Pod Warszaw jak powiedziaem, tylko broni

si do czasu i gin moemy.
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LITWA I RU CZERWONA,
pod wzgldem polityki wschodnio-poudniowj gabinetu

Petersburskiego.

Jjecz prócz tych wzgldów, zachodz inne, zarazem woj-

skowe i polityczne, które silniój jeszcze przemawiaj za

tern zdaniem: i lepij nie porywa si do broni w Polszcz

przeciwko Moskwie, jak niechcie albo nieumie pomkn
natychmiast gównj sceny powstania z kraju kongresso-

wego w gb zabranych gubernii. Moskwa zabrawszy

ostatnim podziaem najpikniejsze i najrozleglejsze kraje

Polski, uczua w sobie zaraz moc dostateczn do roz^^^-

nienia swego politycznego systematu we dwóch oddziel-

nych, dla Europy równie niebezpiecznych kiemnkach.

Wcielona naszemi prowincyami w t cz wiata, od

którj j zawsze naród nasz oddziela, zacza w jednym

czasie wywiera wpyw swój na wschód i na zachód, tam

opanowanie Turcyi europejskiej, tu caj po Odr sa-

wiaszczyzny zamierzajc.

Polska nadwilaska w zwizku z cai-stwem rozciga

wpyw tego pastwa do Pmss i Austryi. Rozcigajc

ten wp}nA^ do Pruss i Austryi gi'untuje go zarazem, We

wszystkich innych dworach staego ldu Europy przez

porednictwo ziem sawiaskich pod panowaniem pru-

skiem i austryackiem. ' Ta jest pienvsza i gówna d-
no gabinetu Petersbiu-skiego

!

Polska nadwilejska, nadbuaska i naddnieprowa,

rozciga wpyw Moskwy do Porty ottomaski^j , która.
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czyto w jawnych napaciacli, czy w przyjacielskich pore-

dnictwach moskiewskich od wojny daleko niebezpieczniej-

szych, doznaa ju na sobie skutków naszego upadku,

poprzedzajcego na kilka tylko ch\\il zupen min tego

zbutwiaego pastwa. Ta tedy jest druga dno ga-

binetu PetersbiU'skiego ! Obiedwie razem cz interes

niepodlegoci narodu polskiego ze wszystkiemi zagadnie-

niami europejskiemi , i spraw nasz czyni powszecm.
Bd si stara oznaczy tu bhej ostatni kierunek ze-

wntrznej pohtyki moskiewskiej, naprzód dla tego, e po-

wstanie narodowe z tego punktu widziane natychmiast

przybierze inny charakter i inn wano, a po\\i:óre, e
dotychczas ta dno wschodnio-poluduiowa gabinetu Pe-

tei-sbm-skiego nie bya przez pubhcystów em'opejskich po-

jta w tym cisym i nierozdzielnym z\sizku z Litw,

Wojiiiem, Podolem i Ukrain, w tj zalenoci od akwi-

zycyi tych ziem, w jakij si rzeczywicie znajduje. Wszyscy

zgadzaj si na to, e od Polski caj i niepodlegj za-

wisa przyszo sawiasczyzny , los em-opejskij cywili-

zac}i, nakoniec wohio rodka i zachodu Europy; lecz,

o ile mem, nikt jeszcze z precyzy niepowiedzia, e od

takij Polski zale take interessa wschodnie Europy,

interessa handlowe, materyalne, poczone z wyszerai po-

litycznemi i moralnemi.

Wystawmy sobie Rossy od brzegów lodowatego morza

do Tamyki, bez Litwy, Wo}iiia, Podola, i Uki-ainy, to

jest tak Rossy jak powstanie 29. Listopada dla szcz-

cia Europy i dla wasnego zbawienia przedsiwzio zo-

stawi carowi. Obok takij Rossyi w>'obramy sobie Polsk,

z pomienionych czci i omiu wojewótlztw nadwilaskich

utworzon, rzdn, zbrojn, niepodleg i potn, w ci-

sem przmierzu z Austry i Prusami, albo tylko z jednem

z tych pastw. Czyby w takiem przj^Duszczeniu , które

na ki'ótki czas przed noc 29. chimer niebyo, adna
od Petersburga do Odessy uiezachodzia przerwa, i nigdzie
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komunikacya nieiistawaa ? Czyby wtenczas to co mus

sprzg, co jedynowadztwo pochono a niestrawio, cho
na moment zostao w zwizku przeciwnym natm-ze, w kar-

bach tak bezksztatnego ogromu? e mieszkaniec Tobolska

i Kamczatki, e Szwed, Kurlandczyk, Moskal, Kirgis, Ka-

bard}inec. Kozak, Tatar, Czerkies, Baszkir, od Irtysza

do Tereku i Kubania obecnie jednemu panu hoduje, to

tylko nieodaowanym bdom przypisa trzeba, któremi

rzecz nasza zgina. Midzy Polsk a innemi, choby

najodleglejszemi czciami Rossyi, zachodz stosunki godne

uwaania, co do skadu pastwa, szczególnij za pod

Vv'zgldem administracyjnym, handlowym i wojskowym.

Kolos oswoi natur swoje z nabytkiem, który go wciela

w Em'op, z szacown pucizn Jagiellonów, która roz-

strzelone jego czci w peAvn, cho nieforemn, cao
wie, i poruszeniom, giestom olbrzyma, czyto z pónocy

ku wschodowi, czy z rodka na zachód, silniejszym pop-

dem, i stateczniejszym kierunkiem rozpiera si dopuszcza.

Kraj nasz jest przewodnikiem potgi carów od pónocy

ku wschodowi i na poudnie pastwa. Przez Polsk (kto

dobrze sobie "v^7obraa pooenie zabranych gubernii pol-

skich), prze Moskwa Turcy, i na wszystkie zabory wscho-

dnio-poudniowe skutecznie dziaa. W tem ciele polity-

cznem, massa ziemi naszj jest naksztat serca pod wzgl-

dem obiegu krwi. Jest to ttno, puls nowj pónocy.

Dzisiejsze granice rossyjskie tak daleko wgb pou-

dnia pomknite, porty i osiadoci nad morzami Czamem,

Kaspijskiem, Azowskiem, niestanowi jeszcze doskonale

rozwinionego systematu zaborów w tych stronach. Raczj

uwaaby to trzeba jako zarys konturowy, zgi'uba tylko

i niby od niechcenia naznaczony. Myl ostateczn tych

granic, które ju sutana w sie zguby uwikay, jest

Konstantynopol. Niechaj nikt niemyli, e niemasz lejki

w tych zdobyczach. Putant enim qm niari potiiir, mim

rerum potiri T prawd gabinet petersbm-ski dobrze
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pojmuje. eb} utrwali w^yw polityczny w Europie,

rozszerzony lclowemi zdobyczami, Rossya w tyin diiigim

wieku swego wzrostu musi zosta tak potg na morzu

jak jest dzisiaj na stahm ldzie. eby tego dokaza
trzeba zawojowa Turcy. Otó droga, któr polityka

Piotra I. naprzód dla Moskwy \\Ttkna. Lecz na t^j

di'odze bez Polski ani jednego kroku ucz^iii niemona.

S rzeczy istotnie potrzebne wielkim mocarstwom. Wielkie

massy ldu bez -wielkiej massy wody, rÓTMiie jak ludzie

i zwierzta bez powietrza obej si niemog. Albo Mo-

skwa zniknie z rzdu pierwszych mocarstw, albo dosignie

tego celu. Niemasz rodka w tej mierze. Wielu pisarzy

zastanawiao si: czy jest podobny projekt postpienia

sobie z sutanem jak niegdy z królem polskim Stanisa-

wem Augustem, a z Turcy jak naprzykad z Polsk

i Georgi? W Anglii i we Francyi poczytuj to za ma-

rzenie. Lecz coraz rosncy wpj^w^ Moslnv)^ w Grecyi,

a w}-czny, od nikogo niecieniony w Multanach i Wo-
oszczyznie, najlepiej okazuje, jakie w swoim czasie skutki

wj-nikn z tego systematycznego wstrzsania Porty Otto-

maskiej i obsaczania jej w okoo jakby t^\ierdzy osa-

bionej dugiem obleniem. Roku 1790, po zajciu Kr}Tnu,

rzeka Kuba Moskw od Tmxji oddzielaa. Tej rzece,

wazki przesmyk, czcy morze Czanie z Azowskiem,

wielk wag nadaje, dla tego e si wdziera w gb ldu
a do Anapy, gdzie Kaukaz niknie nad samym nieledwie

brzegiem, tak, e tu linija obronna w jedn}Tn punkcie si

koncentruje. Dzisiaj dziaa tm^eckie niegrzmi nad Ku-

baniem. Póxiyc zastpiy moskiewskie or}'. Nadto

pasma gór czce Georgi z tym nowjm nabytkiem,

stay si jego dzieln warowni. Persya nieudzieli w po-

trzebie adnej pomocy zagi'oonemu Sutanowi ; adnj na-

wet niezrobi dwersji po stracie Dagestanu i SzjTwanu, gdzie

wane wojskowe stanowiska umacniaj icz wszelkie mo-

skiewskie zabory w tych okoUcach. Wreszcie Moskwa sil-

Mochnacki powstanie I. 2
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nym przy wbiegu Kui\a podparta filarem, ma TV7czn
eglug na morzu Kaspijskiem.

Wojska moskiewskie przeszy Bakan. Dybicz obo-

zowa pod Stambuem; a tego roku Moskale jako pomo-

cnicy i przymierzecy byli panami tj stolicy. Co wic
przedtem zdawao si niepodobiestwem przywodzi do

skutku wmik Katarzyny. Có mu wtedy przeszkadzao

zaj Konstantynopol, a teraz w nim pozosta? — „Nasza

interwencya!" — odpowiadaj ministrowie francuzcy i an-

gielscy. A jeeli, co z natury rzeczy wynikn musi pr-

dzej lub póniej, który z carów uwaa zacznie, nie za-

wojowanie, lecz po prostu ic^icie krajów europejskich

sutana za rodek wyamania si z pod przymusu wsze-

lakij na przyszo interwencyi? Wtenczas to dopiero

Anglia skutki rozbioru Polski, tego natiu-alnego sprzy-

mierzeca Porty na Sródziemnem uczuje morzu. e An-

glicy niewierz w podobiestwo indyjskiej wy|)rawy bd-
cej w nierozdzielnym zwizku z wszelliimi zamiarami Mo-

skwy przeciwko Turcyi, e niewierz w podobiestwo wy-

jarzmienia Indyi wschodnich, bynajmniej to nieprzeszkadza

carom szczerze myli o tj wj^prawie, której Napoleon

za m-ojenie niepoczytywa. Petersburg mewierzy w polsk

rewolucy, a jednak ten sam Dybicz, któiy nocowa pod

Stambuem, utraci wawTzjiiy zabakaskie 'na polach

Grochowa. To jest wasne kadj wielkiej rzeczy, e
zdaa, ale tyllio zdaa wydaje si by niepodobn. Da-

lekie wyprawy, ogTomne przedsiwzicia wojskowe i poli-

tyczne, zostaj w odwrotnym stosmiku z kolosalnemi dzie-

ami architektury. Te z wielkiej odlegoci zaledwie do-

strzeone, w miar zbliania si coraz wikszego naby-

waj ogromu; tamte malej w miar bhzkoci: to jest,

w skutku s atwiejsze nieh w dalekiem przedsiwziciu.

Trudnij zapewne byo Napoleonowi przeby morze strze-

one przez flotty angielskie, i zdoby Egipt, nieh dzisiaj

Moskwie zawojowa Turcy; a jeliby Anglija przeciwia
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si temu zaborowi, przymusi j do pokoju w Indyach

wschodnich. *)

Pytam si tedy : gdyby bya oya owa sawna, wielka

i rycerska rzeczpospoUta ziem koronnych, litewskich i ru-

*) W Anglii ajenci Moskwy dokazali dziwnej rzeczy : przekonali

publiczno, e zajcie Stambuln, a w skutku tego wyprawa do

ludyi
,
jest chimer. Anglicy wierzyli w mono wyldowania

Napoleona na ich brzegi, chocia to z wielu miar daleko wikszym
trudnociom ulegao nieli wyprawa Moskali do Indyi wschodnich;

chocia gieniusz, którego cala sil na matematycznej cisoci za-

leaa, tej wyprawy za rzecz niepodobn nie poczytywa.

Napoleon wyprawi by przed r. 1812 Pana Gardaune przez

Moskw do Persyi, pod pozorem naukowej pielgrzymki, a rzeczy-

wicie w zamiarze poznania najlepszej drogi ldowej do Indyi.

Gardanne pisywa z Teheranu do cesarza Francuzów; korrespon-

dencye szy po wikszej czci przez Moskw, która prawdziwego

celu tej missyi niedociokaa. W tem nastpia kampania 1812

roku. Wszystkie raappy, rapporta, objanienia P. Gardanne z tego

wzgldu, dostay si przypadkiem moskiewskiemu rzdowi. Zna

leli je Moskale we dwóch furgonach sztabu Napoleona, zostawio-

nych na drodze w nieszczliwym odwrocie wojsk francuzkich.

Alexander z tego korzysta nieomieszkal, nakoni do wejcia

w sub moskiewk officerów francuzkich wyprawionych razem

7, P. Gardanne do Persyi, dla pi-zekonania si o podobiestwie

indyjskiej ldowej wyprawy. Missya ta perska miaa wicej In-

euierów i Artyllerzystów , nieli naturalistów i filozofów. Ska-

dali j: Gardanne, Coussian sekretarz jego, Lajard podsekretarz,

Joannini tumacz, Salvatori lekarz, Lami, Bontemps, Yerdier, Fa-

brice, Bianci, d'Adad. Robert, Marion, Guidard. Znalaza si po-

tem kopia planu tej wyprawy w biurze Miuisteriura wojny z czasów

Napoleona, któr Alexander w czasie pobytu swego w Paryu

zabra.

Cesarz Francuzów, polegajc na rapportach Pana Gardanne,

wytkn by od punktu do punktu ca drog etapami do Indyi,

dla wojsk francuzko-moskiewskich, coby w takim razie nastpio,

gdyby Moskwa zmuszona zostaa zawrze z nim pokój. Plan kam-

panii wyrachowany by dla armii 70 tysicznej; wojsko to w czci

francuzkie, w czci moskiewskie, mogo si dosta do Indii w 119

dniach. Gówne punkta: Tagaurog, Piauzbiarskaja, Oarycyn,

2*
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skich, owa Polska Jagiellonów i Batorego, któr, wskrze-

si postanowilimy, dla którj tyle krwi polskij nad Wis
i Narwi si rozlao, czyby kiedykolwiek car moskiewski,

nastpca owych carów którzy hanom tatarskim, namiestni-

Astrachan, Astrabad do Indu. Z Astrabadu do Indu pooy Na-

poleon 45 dni.

Niektórzy pasarze angielscy, jak Macdonald Kineir, Lacy

Evans, a teraz Fergusson, poruszali t matery, zawsze atoli bez

skutku, ale nie bez zatrwoenia publicznej opinii. Indye wscho-

dnie, po obaleniu tronu Tippo Sajba, stay si czci integraln

W. Brytanii. Straciwszy je, Anglia nigdyby si nie podniosa ze

swego upadku. Indye wschodnie nie s pod tym wzgldem dla

Anglii czem byy Indye zachodnie Napoleon zdobywca Egyptu,

pierwszy konsul, Cesarz, mia zawsze w swojej pamici obecn t
myl: i adnym ciosem silniej Anglia nie moe by zachwiana,

jak przez osabienie, albo i zniszczenie jej potgi nad Gangesem.

Z Londynu do portów indyjskiego pówyspu jest 16 do

18,000 mil. Z Konstantynopola za do Bombaj albo do Suraty

tylko 3,000, liczc w to 400 mil. które z Trebizondy do Mussol

ldem odby mona. Droga 200 mil z Mussol do Bagdadu od-

bywa si wielkiemi statkami. Z Bagdadu do zatoki, rzeka jest

naksztat obszernego kanau z'eglownego dla wielkich nawet prze-

wozowych statków. Ta droga i t jeszcze korzy nastrcza, e
wojsko do wyprawy uyte przebywa cigle okolice dostarczajce

atwych rodków transportu, muów, woów i. t. d. Wreszcie

trakt ten idzie na Erzerum, które suy moe za skad ywnoci,
amunicyi i. t. d. Sami Anglicy wiadomi tych okolic to przy-

znaj. — „Przypuciwszy, mówi Macdonald Kineir, pose angielski

w Persyi, e jakiekolwiek Mocarstwo europejskie chciaoby najazd

uczyni na Indye, niemasz ku stronie wschodniej Stambuu dogo-

dniejszego punktu do zebrania i dla zakadu wielkiej armii jak

Erzerum. Koni i byda podostatkiem; paszy i zboa nie zabra-

knie, drogi dobre zim i latem. Mieszkacy cigy handel pro-

wadz z wielkiemi miastami tureckiemi i perskiemi , szczególniej

za z Konstantynopolem , Bagdadem i Erywanera." — „Ale by
moe, czyni uwag Lacy Evans, wymowny i dowcipny statysta

angielski, e Moskale dla zbuntowania Indyi nie obior tej drogi_

Wschodni brzeg kaspijskiego morza, podnóa Uralu, zasuguj pod

wzgldem takiej wyprawy na pierwszestwo."
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kom Batego suyli , mia kartowa tak rozlege plany,

i o tak dalekich rozmyla podbojach? Teraz powody za-

wojowania europejskiej Turcyi z wanych wzgldów, które

rzd moskiewski doskonale ocenia, którym zadosy uczy-

ni ma wszelli, moc i wol, wynikaj. Nasamprzód:

cienie, pressya tego ogromnego mocarstwa, wedug praw

natury musi si odbywa w kierunku z pónocy ku po-

udniowi z biegiem rzek spawnych. Najpikniejsze pro-

wincye moskiewskie tak europejskie jak azyatyckie s
poudniowe. Pody tych osiadoci daleko korzystnij (bo

to wynika z naturalnego stanu komunikacyi), zbywa mona
handlem na morzu rodziemnem nieU na Baltyckiem.

Powtóre, e tak si nie dzieje w Rossyi przyczyn tego

jest nienaturalne, zbyt excentryczne pooenie stohcy. Pe-

tersburg jest pijawk, która ssie bez uytku ywotne soki

caego mocarstwa. W tym punkcie szkodliwa i niebez-

pieczna centralizacya wszystkich wadz, admiuistracyi,

S W polityce, jakem namienil', pewne maxymy, któreby

mona nazwa dogmatami; jest droga, któr ziemskie pastwa
jak ciaa niebieskie opisywa musz. Przypadek wiele moe, ale

prawie wszystko w tym Avzgldzie dzieje si z musu nieodpartego,

z koniecznej i niczem nie przeamanej potrzeby. Taka konstytu-

cya, ogromnych szczególnie pastw, podaje rachubie politycznej

zasady, liczby i czas w przyblieniu, któremi, jeeli nie wszystko,

to przynajmniej wiele rzeczy naprzód przewidzie mona. S to

pewniki matcmatyczno-polityczne : na nich polegaj rozumowania

gabinetów. Z tych zaoe wychodzc prawdziwa polityka, nie

dni, nie lata, ale wieki jDod swoje kakuy podciga. Tak myli
gabinet petersburski. Napoleon rzek jednego razu w Malmaison:

o diuóch tylko latach yj — coby tak wytumaczy mona : „Nic

nieczyni, nic niepojmuj, tylko to co w przecigu dwóch lat zdzia-

a i poj mona." Ale Moskwa od czasów Cara Piotra I. mo-
gaby rzec samej sobie, e tylko w stu latach yje. Dzisiejsza

polityka europejska, albo raczej zachodnia, francuzka i angielska,

zdaje si liczy czas swój na minuty i godziny: niczego nie prze-

widuje, i zniya si do tego punktu nieudolnoci, e j chytro
barbarzyców oszukuje.
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dworu, bogactw, sprawuje e cjTkulacya ki*wi w yach
olbrz\nia w odMTotuym i naturze rzeczy przeciwnym od-

bywa si kierunku, z yzniejszycli i hojnie od przyrodze-

nia opatrzonych okolic do pusty i stepów, z khmatu umiar-

kowanego do temperatury lodów i niegów. Petersbm^g

sztuk och*azu zbudowany, ukazem zaludniony, ca, Rossy
w sztucznym i niejako apoplektycznjni utrzymuje stanie.

Rozsdna pohtyka nakazuje rzdowi \v7jsc z tego gwa-
townego w}^silenia i ustawicznego weAvntrznego prz}Tnusu.

eby rozwin dno mocarstwa w prawym kierunku,

i szerzeniu si jego w przyszoci, której polityka Car-

skiego-Sioa nigdy z uwagi niespuszcza, nada popd zgo-

dniejszy z natm', nmsi, powinien ten rzd stolic na po-

udnie przenie. W zdziki w'schodnio-poudniowego nieba

dla wytwornego dw^oru, khma pieciwe i rozkoszne, s to

najmniej wane pobudki w porównaniu z wyszemi wzgl-

dami stanu, których Moskwa duej bezkarnie niezanie-

dba. Potrzecie, Petersburg jak wiadomo, zaoony zosta

w widokach nie tylko handlowych, ale zarazem w wido-

kach morskij potgi, bez której handel wielkiego kraju

adn miar obej si niemoe. To jedyme skonio

Piotra I. do umieszczenia stolicy u kocz}Ti Ross}i w
miejscu tak niezdi'0wem i nieurodzajnem, w miejscu bli-

szem róde anieh punktów spawnoci tych rzek, które

rodkowy handel ki-ajow;ych produktów uatwiaj. Dotd
jednak skutek nieuwieczy jego wielkich zamiarów. Nie-

maj Moskale w^spózawodnika na morzu Baltyckiem, lecz

to morze naokoo jest ldami cienione, i tylko przez

pó roku eglowne. Wielkie okrty moskiewskie niecz}Tine

przez sze, siedm, a czasem dziewi miesicy, s teraz

prón}Tn dla kraju ciarem. Nigdy w^olnego na Ocean

niemaj wychodu. Na Batyku nieksztalc si majtkowie,

i suba medoskouali si okrtowa. eby tedy zjci co

przekaza pohtyczny testament Piotra L, to jest: „eby
si morsk ubezpieczy ldowe nabytki," do tego trzeba
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obszernej, i bardzo obszernej przestrzeni na niorzn. Nie

czcza diuna, nie pochy kaprys, ale przewane polityczne

wzgldy, zuagiaj kadego samodzierc, dowiadczy tego

na Sródziemnem morzu, czego na Baltyckiem dokaza
niebyo mona. Wszystko cignie carów ku tej stronie

siln, pont. Tkwi zaiste pemia moc w pooeniu Kon-

stantynopola, kiedy jedjuie to miasto na samym schyku

zgi'zybiaoci , ruin wschodniego przecigno cesarstwa.

Tu rodkowe, najbujniejsze prowincye moskiewskie, we-

szj^by natychmiast w z^^izek bezporedni z bogatemi

targami, z handlem caego zachodu. Std tak atwo l-
dowe ustanowi komimikacye z ca}^m wschodem! Tak

atwo kupieckie rozwin zakady w Trebizondzie, Ei'ze-

rum, w Mussol, Bassorze, Bagdadzie, w Chiwie, Balku,

Bocharze, w Samarkandzie ! Anghcy prowadzih korzystny

handel nad morzem Kaspijskiem z miastami Bochara i Sa-

markand, a do poowy zeszego wieku. Lecz Moskwa

zmusia angielsk kompanij do opuszczenia Astrachanu.

Po wziciu Stambuu ten ca}^ handel opanowaaby \\y-

cznie. Teraz znaczna hczba moskiewskich kupców rok-

rocznie zwedza zatok Kuljuk na brzegu poudnioA\7m

Ivaspijskiego morza. Std rossyjskie cign karawany do

CliiAA7 i Bochary porednim Turkomanów la'ajem. Konsul

francuski Gamba niedawno uwaa wtszo handlu an-

gielskiego za rzecz szkocUiw dla Em^opy. UtrzjTimje on

„e znaczna cz handlu azyatyckiego odzyska dawn
„di'Og, która jest ki'ótsza i korzystniejsza, bo niebdzie

„zaleaa od WTczuej angielskiej kampanii!"

Któ WTeszcie tego nierozumie, e port Konstanty-

nopola, jako stohcy cai'ÓAv, zostaby w krótkim czasie naj-

wiksz na wiecie morsk zbrojowni? Lasy Azyi Mniej-

szj, któr}'ch dby lepsze nieh angielskie, elazo Kau-

kazu, konopie z Synopy i Trebizondy, sawne dugoci
i moc, wnetby zasiliy warsztaty okrtowe dziedziców

Piotra L Robotnik nad morzem Czaniem taszy nieh
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w caej Em'opie. Machiny parowe, majtkowie Grecy i Mo-

skale, którym natm^a nieodmówia pojtnoci, pod rozka-

zami biegych oficerów Ameryki pónocnj, któraby z sliryt

pociech w sercu, powitaa umiechem sardonicznym no-

wego wiata nowa potg morsk, w starej Em*opie: otó

gówne rysy obrazu niedalekiej moe przyszoci, której

po tern wszystkiem co Moskwa od lat piciudziesit zdzia-

aa, niewierzy jest zapewne wygodnie, ale nie bardzo

bezpiecznie, i nie bardzo mchze.

Gdyby kto by w Europie przed Piotrem I., na przy-

kad za czasu Iwana Wasilewicza, mia widzenie takij

Moskwy, jak, jest dzisiaj, pewnieby go obwoano wizyo-

narzem lub szarlatanem. A jednak nierównie to dalj od

owój Moskwy do dzisiejszej, nieh od dzisiejszj do tj

jak, by moe, jaka by musi w ki"ótszym jeszcze czasie,

albo pod wasnym uledz ciarem. Wielkie massy ziemi

zdaj si mie poetyck imaginacy. Co fantastyckiego

widzimy we wzrocie wszystkich poUtycznych kolosów,

wszystkich pohtycznych potworów. Czy niemasz pewnego

nawet natchnienia, jakie zawsze rodzi uczucie materialnej

siy, w tern wszechwadztwe carów, które si bezprze-

stannie na zewntrz wywiera, w tj szczególnj kousty-

tucyi rzdu, który, eby nieupad, cigle Moskaów odu-

rza musi grabieami, jak narkotycznym napojem; w tern

nakoniec pohtycznem akomstwie Rossyi, która wszystko

naokoo sobie pore usiuje? Nazwijmy to instynktem

ogromu, albo przedwiecznem prawdem dzikoci, to pe-

wna atoh, e nic bardziej jak pouchiiowe niebo, jak cza-

rodziejskie przyrodzenie Wschodu, jak ruiny i pomniki sta-

rej sa^vy, jak nareszcie morze ródziemne owej, e tak

rzek, magnetycznoelektrycznj imaginacyi pónocnego ab-

solutyzmu nierozmeca. „ Cet empire, mówi Bonald o Mo-

„skwie, place sur les confins de VEurop et de I'Asie,

„pese a la fois sur toutes les deux, et depuis les Bo-

„mains aucune puissance n'a montre une plus grand
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„fotce d'expensmi. U en est ainsi dans tout etat ou

„le goiwernement est eclaire et le petq)le barbare, et

iii reunit Vexfremc habilete du moteur a Vextrenie do-

„cilite de l'instru?nent." Jestto w rzeczy samej mocarstwo

z dwóch tylko pierwiastków zoone: z siy iizycznej,

i z tego co sile nich nadaje. Moskwa do zbytku rz-

dzona, nie jest narodem ale tylko krajem; nie spoecz-

noci ale narzdziem. Wreszcie , do ryzykownych przed-

siAYzi pocigaj albo ^^^elkie bogactwa, albo tym prze-

ciwne ostateczne ubóstwo. ]\lieszczc Moskw w drugiej

kategor}'i, niemasz nic trudnego dla carów pónocy. ByU

oni dotd korsarzami staego tylko ldu Europy i Azyi, lecz

eby tego niestraci co nabyli, jeden z nich prdzej czy

póniej zostanie morskim rozbójnikiem.

Zbudowa jzyk prawie nowy przez wprowadzenie

nawet hter ukasoicych, przeme stoUc o parset mil

z jednego punktu na dnigi, poobcina brody majtniej-

szym Moskalom i po em'opojsku ich przebra, wszczepi

w ród jeszcze uieugaskauy powierzchoAMi ogad spoe-

czestw na\^^3Ó zbut^viaych, soAvem zamkn po dykta-

torskuksig starych dziejówbarbarzyskiej Moskw}-, ikaza

jj i naprzód now, nieznan di-og: te byy dziea Piotra

pierwszego. eby wiedzie jak carowie stoeczne miasta

stawiaj, przypatrzmy si jego budownictwu. Prawdziwie

szczególna architektura! Ledwie sto lat temu kiedy to

miejsce gdzie jest teraz Petersbm-g byo trzsawic. wity
Piotr, gowa apostoów postawi sw stohc na opoce,

a papie moskiewski na bocie. Z kilku w ow}tu czasie

chaup chi-ócianych, wzroso prawie w okamgnieniu jedno

z najregulamiejszych miast na wiecie, któremu cudzo-

ziemcy z dalekich stron dziwi si przybywij. Inne stoUce

Eiu"opy powstaway powolnem szerzeniem si , stopniowem

wyki'aczaniem z pierwiastkowego zakadu, leniwcem prze-

amywaniem obwodo^v}'ch gianic. Duch i hce pokole, cha-

rakter mieszkaców, dzieje ludu, natm^a rzdów, spraAvy
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królów wybijay si w kadem niemal welkieni miecie

eiiropejskiem ocliniennemi budo\Miictwa rodzajami, rónym,
coraz innym ksztatem gmachów, ulic, kocioów. Wielkie

miasto wielkiego ludu jestto ki-onika architektoniczna jego

poj , obyczajów , owiaty
,
jestto historya pisana miu-ami

i jeometrycznemi ksztaty. Prawdziwie narodowa stoUca

z kadego wzniolejszego punktu ukazuje w^ejrzeniu roz-

hczne rodowitoci pitna, razem z sob zespolone, a jednak

w}Tane i oddzielne. W kadem takieni miecie przeszo,

stary czas ma zmzek z nastpnemi i póniejszemi; i jest

summa cigych usiowa, cigych robót ludu. Peters-

bm-g powsta olbrzymi improwizacy nieogTaniczonej

w^adzy. Car rzek: — „chc, eby byo miasto" — i byo
miasto , i wody natychmiast oddzieliy si od ldu. Osu-

szono bota, wypeniono padoy piaskiem i kamieniem.

Granitow}iii murem kazano Newie , eby z oyska swego

niewj^stpowaa , i odtd to pynie spokojnie noszc do

fiskij zatoki ksztatnych paaców obrazy, wspaniaych

cerkwi, i piknych gied, które si w jej klanej powie-

rzchni odbijaj. Czasem tylko wstrzsn usiuje ta rzeka

jarzmo przemoc woone. Wtenczas od morza si cofa,

si pdu od wbiegu ku ródom odwaca, nabrzmiewa,

ponad gTanitowe wznosi si zapory i wszystko okoo siebie

zalewa, rac postrachem carów, którzy auj , e jej za

kar nieposuszestwa ani knutem ^^7chosta , ani na Sy-

bery posa memog, — jak niegdy doowie weneccy, co

raz w rok m-oczycie kuli morze w kajdany. To handlowe

miasto spraM^uje jednak bolesne wraenie. Czowiek my-

lcy nie dziwi si wytworowi; postrzega w tem tylko

skutek nieporównany pra^Aie czarodziejskiej elaznej wa-
dzy, i robot niewolników. Ukaz zaoy fimdamenta

stohcy, ukaz z gbi ki-aju pociga bojarów. Kady ma-

jtniejszy Moskal musia postam paac w miejscu ozna-

czonem podug mody i hnii, jak wynikao z planu ogól-

nego , bo jeden architekt stawiajc cae miasto, myl, gust,
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wszystkich nastpnych pokole jednemu gustowi posusz-

nerni uczyni. Z kde kid, zkd massa? I to jest dzieem

wadzy. Ukaz napeni ludem t dziwn kreacy w jednej

prawie chwili pod tym stopniem szerokoci. Có dziwnego,

albo niezwyczajnego w tym kraju przerzuca z miejsca

na miejsce cae pokolenia? Jedno sowo chc rozstrzyga

tu los miUonów. ,, Ludzie s% to liczby " poAYiedzia wielki

Inkwizytor Filipowi II. Zy duch pónocy doskonale poj
t nauk zalecon zemu duchowi poudnia.

Nietylko Petersbm-g, ale wszystko co si dzieje av Ros-

syl od stu lat, wszystkie zakady, wszystkie zabytki nawet

umysowe, wszystkie wcielenia, s improwizacy nieogi-a-

niczonj w'adzy. Carowie improwizowali i improwizuj

cae kraje, ludy, miasta i nowe osady. Robota potrze-

bujca gdziemdziej kilkuset lat czasu, tu w jednym roku

sprawuje zamierzone skutki. Rzd moskiewski niezna in-

nego rodka poruszania w^asnej machiny tylko par des

coups d'etat; a jego dzieje s nieprzerwanem pasmem
wyskoków^ wadzy , któremi gdzieindziej sztuka stanu w naj-

tnidniejszych tylko okoMcznociach szuka zbawienia rzeczy

publicznej. Pocztek, szerzenie si , wzrost moskiewskij

potgi
,
jestto prosty i konieczny skutek wszech - wadztwa

jednego czowieka, czyli fundamentalnej zasady rzdu,

któryby bez tych olbrzymich improwizacyj , bez owych

gwatownych porusze natychmiast run musia. Kon-

wulsyjny temperament kolosu, kae mu si obawia ude-

rzenia apoplexyi. Dla tego carowie bezprzestannie podbi-

jaj: dla tego tak niezmiernej, zewntrznej potrzebuj agi-

tacji. Zaoyciel Petersbm'ga rozbiwszy szw^edzk flott

pod w}'sp Alaud, rzek wieszczym duchem: ,, Jedn tylko

Rossy zdziaaa natura; to mocarstwo nie bdzie miao
rywala w swjth zawodzie. „ Kto móg jedne stohc pod

kartaczami dzia szwedzkich nie na swoim postawi giim-

cie , a dmg spah w oblic/u Napoleona, ten trzeci bez
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trudnoci mie bdzie w miejscu nierównie pikniejszem

i wygodniejszem.

Lecz po odciciu tych wzgldów, zachód Europy równie

siln, pobudk cignie Moskw do tego miaego przed-

siwzicia. Skde, jeeh nie z ródziemnego morza, na

którem bez Konstantynopola, musiaaby zawsze gra po-

drzdn rol, udzieh skuteczniejszego wsparcia tak nie-

bezpieczno) dla spoeczestw zachodnich restam^acyi?

Pewne zachodzi pociganie si midzy despotycznemi dwo-

rami. Stosunki Rossyi z kadera antinarodowem stron-

nictwem w Portugalii i Hiszpanii pokazuj, e absolutyzm

bardziej nieh rewolucya dalekiej propagandy dla wasnego

dobra potrzebuje. Wpyw Moskw}' w tych dwóch ki-ajach.

i przewaga w Grecyi, obok tej niewtpliv/j dnoci do

opanowania Turcyi em"opejskiej , zasuguj na uwag.

Wszystko to by moe jeszcze bardzo dalekie
;
jako-

kolwiek bd , wtem co tu powiedziaem wybija si pota-

jemna myl gabinetu, który od stu lat nierównie trud-

niejszych rzeczy dokaza. Lecz zawsze pamita trzeba,

e ten tylko kto samowadnie w Polszcz rzdzi posi
zdoa miasto Solimanów. Pod tym wzgldem caadno
Rossyi, wszystkie projekta tego pastwa, wszystkie dzi-

siejsze interessa wschodnio - poudniowe, cile s poczone
z nabytkiem naszego ki'aju, i od jego wypolszczenia zale.

Polska taka jak ostatniem powstaniem wskrzesi

zamierzalimy
,
przypiera do czarnego morza. Gdzie dzisiaj

jest guberskie miasto Mkoajew, bya Olbia przez Milezya-

nów zbudowana, sawna niegdy skadem caego wscho-

dniego handlu, tak jak potem Mohilew na Podolu by
skadem handlu Multan i Wooszczyzny.

Tdy przechodziy zwyczajnie towary z tych krajów

nad Dniepr. Pszenic podolsk na Archipelag spawiaU

Polacy do wyspy Cypru. Za Zygmunta I Wenetowie wy-

prawili poselstwo proszc ki'óla polskiego, aby porty nad

morzem czarnem! tak jak byo za Kazimierza Jagie, przy-
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wróci, i Cj^r zboem z Podola i Uki-ainy zasila. Gra-

niczya rzeczpospolita polska Ukrain od poudnia w po-

lach dzikich kosk tcod zwanych z Tartary mniejsz

a do morza czarnego, to jest z krajem niegdy Tatarów

Krymskich, czyK perekopskich ; dalej z morzem czarnem

a do ujcia Dniestru pod Akiermanem, czjdi Biaogrodem;

od zachodu za rzek Dniestrem z Multanami a do wpadu

Morachwy. Czynsz pacili ki'ólom naszym Tatarzy z pól

dzikich do morza Czarnego ku Oczakowowi rozcignio-

nych, gdzie si ich bydo i owce pasaj^ O to Soliman II.

Sutan zawar traktat z Zygmuntem I. Z tjto Polski

CarogTodowi puszczaniem si swem na morze czarne nie-

raz zagi-aah Kozacy; z Dniepru wypy^vajc czajkami

miasta Azyi mniejszej niszczyh, przedmiecia Stambuu
plondrowah, i czstokro nabawiali bojani Sutanów
w seraju. A ci Kozacy, którym Zygmunt I. od Zaporoa
da w posiado cz kraju powyej porohów, których

Stefan Batory w rzdn milicy zamieni, byato dzielna

i wierna w swoim czasie stra rzeczypospolitój od Tatara,

Turka i Moskala.

Z tj przyczyny powiedziaem, e Moskwa przez Polsk
prze Turcy. Polsk rzdzi w Multanach i Wooszczyznie,

i tylko skutkiem zaboru Polski moe si rozwin w kie-

runku wschodnio-poudniow}in , który tu oznaczy usio-

waem.

A zatem rewolucya 29. Listopada majc na celu przy-

WTÓcenie czci naszego kraju który si od cypla Kur-
landyi rozciga do morza Czarnego, obraaa najdehka-

tniejsze interessa pastwa carów.

Województwa polskie pónocne i wschodnio-pou-

dniowe, pooeniem swem centralnem w tem systemie, sty-

cznoci ze wieemi i dawniejszemi zaokrgleniami carstwa

od strony azyatyckij, przerywaj w stanie insmi-ekcyi

wszystkie komunikacye wojskowe, administracyjne i han-

dlowe napoprzek i wzdu pastwa. Powstanie w zabra-
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nych guberniach obrócioby natychmiast rodek carstwa,

podstaw ogi'omu przeciwko niemu samemu. Gdybymy
si byli rzucih do Litwy i za Bug po 29, Listopada, Mo-

skwa musiaaby wej w zapasy z tem wszystkiem co j
dotd europejsk i wschodni, mianowicie za wewntrz

zgodn z sam sob a zewntrz gron czynio. Nieby-

oby to powstanie, z naszej strony nie byabyto zwyczajna

wojna! Byobyto bolesne wypaczenie kolossu z dotych-

czasowych jego stawów. Pod Warszaw odnie najwiksze

zwyciztwo nie tyle znaczy, co tu nie da si pobi zu-

penie, i tylko z dnia do dnia przeciga wojn, przeci-

ga ruch paraliujcy ca natur Moskwy.

Naostatek, czyto mówic o Moskwie, czy wojujc

z ni, miejmy zawsze na uwadze: wasno, natur pu-

styni. Wyrazu tego bez wielkiego ogi'aniczenia, uiewy-

pada stosowa do Wssech-Rossyi. Wszakecay ogi'om

europejsko - azyatyckich posiadoci cara, w porównaniu

z ludnoci, kultur i stanem obywatelstwa mieszkaców,

to jest ze stanem niewoli w najrozciglejszem znaczeniu

tego sowa, nasuwa myl pustyni fizyczuj i politycznj.

Wielka pustynia wewntrz jest niedostpna. Punkta nie-

bezpieczne, miejsca dotkhwe, które trudno obroni znaj-

duj si na obwodzie takiego kraju. Polska jest gówn
cian, obwodem Moskwy ze strony europejskiej. Gdyby

Napoleon by zna t natur pastwa carów, kampania

1812 r. byaby inny obrót wzia. Potga moskiewska

tkwi w zdobyczach. Nie ze rodka do obwodu, jak gdzie

indziej, ale przeciwnie z obwodu wewntrz wpadaj jj

promienie. A zatem, po odciciu zdobyczy na obwodzie,

to zostaje Moskwie, czego zdoby nie mona, czego nie-

warto zdobyM'a. aden wojownik wikszego jak Napo-

leon mepopeni bdu. Powici on w tej kampanii stra-

tegi taktyce; chcia bitew po osignieniu celu wojny.

Nie w Moskwie, nie w Petersburgu, ale tylko w Polszcz

móg zmusi Alexandra do zawiarcia najkorzystniejszego
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pokoju dla Francyi, a najniepomylniejszego cUa Anglii.

Na pierwsz wiadomo zalubin cesarza Francuzów z Au-

stryaczk, zapaka mia Alexander i wyrzec te pamitne

sowa: „Przewiduj los Rossyi; nadchodzi czas poegnania

„ Europy i zawitania do stepów Azji," Tem co mia Na-

poleon, co ju jego wojska rzeczywicie zajmoway, to jest

Polsk Jagiellonów, przywiód Moskw bez stanowczych bi-

tew do nicestwa. Pokona cara obozujc na odwiecznych

granicach rzeczypospolitej. Kto z waciwego punktu uwaa
te ogólne stosunki strategiczuo-pohtyczne, zgodzi si ze mn
na to , e nie byo tak uciliwego warunku, któregoby

Napoleon ju niewytargowa , ale w}iuusi nie zdoa u cara

pod Smoleskiem , w Witepsku , Poocku , a nawet w Wil-

nie. Ale trzeba bvo zimowa w Polszcz,
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STAN RZECZY
przed 29go Listopada w ziemiach zabranych. — Admini-

stracja tych krajów.

jA-arlici we Francyi nazywaj rozbiory Polski rewólu-

cyami zrzdzonemi przez monarchów przeciwko narodowi

polskiemu; a powstania nasze konrarewolucyami, to jest

cigem deniem do restauracyi. Wedug ich przekona-

nia sprawa nasza jest „legitime ," jak starszj linii Bur-

bonów we Francyi. „U nas królom, mówi i pisz kar-

„ lici, u was narodowi odjto odwieczne, shiszne, nieza-

„ przeczone prawa. " Pod pewnym wzgldem, szczególniej

za podug teoryi legitymistów , to porównanie nie byoby

bezzasadne! Przez rewolucy wj^stawiamy sobie gwato-

wne wstrznienie, które burzy porzdek rzeczy dotych-

czaso^yy, prawny. Czy taka rewolucy w Polszcz uja-

rzmionej przez obce mocai^stwa, kiedykolwiek miejsce

mie moe? Kiedy Polacy po rozbiorach kraju targnU

si u siebie na porzdek rzeczy prawy? Z tj strony

uwaane powstania nasze nie maj w sobie nic rewolu-

cyjnego; byy „legitimes ;" byy tylko odparciem zewn-

trznej napaci; byy walk z uzm-patorami.

Tymto sposobem partya pokonana przez rewolucy

we Francyi, z szczerj czy udanj ku nam yczhwoci,

spraw narodu polskiego porównywa ze spraw ^iN^gnanj

dynastyi! My to w innem wietle widzimy. Powstania

nasze maj dwojak natm-: czci s rewolucy, czci
restauracy. Starj Polski , która zgina nierzdem , roz-

pasan swawol, fazywjm, niespramedhwym stosunkiem

mniejszoci narodu do wikszoci, odgrzebywa, nikt nie
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myli. Co przepado u nas we wzgldzie spoecznym,

nierówno, przesdy urodzenia, duch zawichrze, cze-

goby wiek dzisiejszy nie zniós, to niechaj na zawsze

pozostanie umare! Szcztki nawet tego, tu i owdzie

w Polszcz zaciera naley. Jednem sowem, Polska spo-

eczna taka jaka bya w rednich wiekach, jaka bya na

chwil przed swoim upadkiem
,

(bo j nawet ostatnie usta-

wodawstwo narodu , w sejmie czteroletnim
,
popram, i zu-

penie przeksztaci zamierzao) nigdy wslczeszona, nigdy

wznowiona by niemoe. Wojna z obcemi ciemizcami

wielkich si potrzebuje ; siy te znajduj si w massie na-

rodu, w jego ogromnej wikszoci, która prawie wjechiej

tylko czstce Polski (w ki'aju kongi-essowym) porównana

zostaa z szlacht przed obhczem prawa, a we wszy-

stkich mnych promucyach dotd si znajduje w stanie

ciemnoty, i oki'opnej, ludzko obraajcj niewoh, wi'e-

szcie bez adnego we wasnoci udziau. Zainteressowa

t mkszo, umie j pobudzi do mchu przeciwko ze-

wntrznemu uieprz}jacielo^\i , umie ród boju, tu nagiej,

tam wolniej, jak miejscowe okohcznoci przepisuj, zmie-

nia, polepsza jej stan we wzgldzie obywatelstwa i wa-
snoci: ta jest cz^ rewolucyjna, spoeczna w powsta-

niach polskich.

Za cz ich restauracyjn poczytywa powinnimy

tylko przywrócenie dawnych gi-anic, tylko poczenie wjedn
cao wszystkich prowlncyj.

A zatem, rodkiem powstania w Polszcz, niejedjTiym

ale gównym, jest rewolucya spoeczna, pojta w duchu

narodo\N7m, cakiem obcym zachodnim wyobraeniom

w tym wzgldzie ; a celem jego jest restauracya terryfo-

ryalna ki-aju.

W ostatniem powstaniu restam*acya teiTytoryahia za-

leaa na poczeniu z królestwem kongi*essowem zabranych

gubemij w jedno ciao pohtyczne. — Taki by cel 29. Li-

stopada.

Mochnacki powatanie I. O
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Byo podobne , uskutecznienie tego miaego, i praw-

dziwie olbrzymiego przedsiwzicia? Po tm wszystkiem

co zaszo , w dzisiejszem pooeniu naszem , w niedoli tu-

actwa, w obec srogiój reakcyi ze strony moskiewskij,

w obec ucisku stokro ciszego, nieli by przed rewo-

lucy, moemy teraz w czystoci sumienia naszego powie-

dzie samym sobie, i tysicom rodzin polskich i caemu

pokoleniu dzieci pokutujcych za to dzieo na Syberyi:

emy dobrze , emy rozwanie postpili sobie podnoszc

or przeciwko samodziercy ? Na to zapytanie, najpier-

wj to odpowiedzie trzeba, e nie poivsta, tojest duej
pozosta w tym samym stanie, pod absolutyzmem cara,

niebyo w uaszj mocy; a powtóre, i chobymy mogU
byh duj wytrwa w tym samym stanie, choby mo-

skiewskie jarzmo mniej byo nieznone dla Polaków, to i

w takiem nawet przypuszczeniu nie powsta ród ówczes-

nych zewntrznych i wewntrznych okolicznoci , które si

tak widocznie umiechay powstaniu , byoby z naszj strony

mkczemnoci i nierozumem.

Jednym z chwalebnych, jednym z gównych powodów

rewolucyi 29. Listopada byo i to take: i si uda
moga.. S midzy nami ludzie , którzy wszystko widzc
w wietle optycznem, mniemaj tem pomnaa saw
nasz kiedy mówi: „e Polacy, naród ywego tempera-

mentu, nigdy pierwj niewykalkuluj co czyni przedsi-

bior, i nieobhczywszy ani swych si, ani nieprzyjaciel-

skich, idc jedynie za gosem honoru, sumienia i powin-

noci, bior si do ora," Podug nich, mymy byli

garstk walecznych, a nieprzyjaciel olbrzymem. Ostatnie

powstanie wyobraaj sobie oni naksztat walki maego
Dawida z ogromnym Goliatem. Ta opinija z jednj strony

tyle prawie dogadza naszj le zrozumianej pod tym
wzgldem mioci wasnj , ile z inuj strony przeciwi si
prawdzie historycznj , i szkodzi rzetelnemu, pohtycznemu

interessowi narodu polskiego.
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Mymy nie byli garstk w pocztkach! Zostalimy

ni dopiero pónij bdnym caego powstania kierun-

kiem. Lepij przyzna si do tego bdu, lepij go wy-

wici, lepiej podcign pod sd dziejów jego spraw-

ców, nieli naród cay odsdza od rozwagi, dla uspra-

wiedliwienia nastpnych uchybie jego naczelników poU-

tycznych i wojskowych.

Rzucajc krwaw rkawic pod stopy cara, czy

tego nieczynihmy w imi tej prawdy : e razem z omi
województwami nadwilaskiemi powstanie i Litwa i Ru
caa ? A skoro nie cztery mihony Polaków, ale cztrnacie

milionów jednaki interes, jednaka potrzeba, jednakie wy-

obraenia czyy w tej sprawie, có, pytam si, ród

takich wewntrznych okolicznoci (pomijajc nawet zewn-

trzne , które od dni lipcowych na wodzy trzymay Austry

i Prussy) mogo zapowiada Mikoajowi jakkolwiek na-

dziej zwyciztwa? Stan rzeczy w zabranych guberniach

przed 29. Listopada, i stan ówczesny siy zbrojnj cara

w caem pastwie raoskiewskiem , otó dwie gówne po-

dniety dla powstania nadwilaskiego, które przynajmniej

bezporednim twórcom jego, tym co je pierwsi zaczh

w Warszawie , ani na chwil wtpi o pomylnym skutku

caego przedsiwzicia nie pozwalay

!

Powtarzam : nigdy Polska potmjsz niebya. eby
o tern przekona mniej wiadomych wydarze ostatniego

powstania, skrel najpierwj obraz administracyi mo-

skiewskij w zabranych guberniach (o ilemy j zna mogli

przed 29. Listopada) , rozwa pokrótce ówczesne stosunki

mieszkaców tj rozleglej ziemi z rzdem; krótko mówic
bd si stara oceni ich usposobienie rewolucyjne, to

jest gotowo do powstania, do poczenia si z wojskiem

gdyby tam wtargno; nastpnie za oblicz si zbrojn

moskiewsk w owj przewanj cliwih, i z si zbrojn

polsk nad Wis, porównam.

Moskwa nie wypolszczya swego zaboru: w tern tkwia
3*
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atwo oderwania go i poczenia z Polsk kongressow.

— W województwach zabranych rzd moskiewski poczy-

ni by takie rozporzdzenia, takie zmiany na lat killca

przed 29. Listopada, to jest: od wstpienia na tron Miko-

aja, i choby ani jedna iskierka polskiej cnoty nie tlaa

w sercu tamtejszych mieszkaców
,
powstaby musieh.

Od czasu wcielenia tj czci Polski do Rossyi, a raczj

od wstpienia na tron Pawa, a pod koniec panowania

Alexandra, szczególnj do zjazdu w Oppawie i ajbach,

zdawao si, e gabinet petersburski przyj za zasad po-

Utyki swojj w^-polszcza ten nabytek bardzo powoli , rod-

kami agodnemi. Pawe , matce we wszystkiem przeciwny,

natychmiast po jj zjciu uchyU systema, które ona bya
wymierzya przeciwko jzykowi polskiemu , dawnemu pra-

wodawstwu, dawnym formom szlacheckiego republikanizmu,

w ogólnoci przeciwko obywatelskiemu stanowi w guber-

niach. Alexander dalej jeszcze w tej mierze postpi. Myl
jego byo wcielenie udoskonali sztuk; to jest, uleniem

jarzma zatrz nakoniec Polsk w umyle jj mieszkaców.

Zwyczajnem sobie podejciem mami on wspóziemian na-

szych, to powoujc majtniejszych do sprawowania wa-
nych obowizków w rzdzie , to pozwalajc szerzy si

wiatu przez utrzymanie fundacyi akademii wileskij,

i szkoy krzemienieckiej
,
przez tolerancy polskiego jzyka

w nauko^vym tych szkó ^^kadzie , i przez wysanie zda-

tniejszych Polaków zagranic , eby si sposobili w umie-

jtnociach, w sztuce, na biegych nauczycieh. Miejscowe

zachowa prawa, pamitki, obyczaje; osobhwie za wzbu-

dzi nawet pewnmio ku osobie swojj, nadziej (o czem

nigdy szczerze nie myh) poczenia wszystkich czci
Polski. Car Alexander by przez czas niejaki popularny,

atwy, przystpny, i kochany w Polszcz ; zdawa si po-

waa nieszczcie narodu. Obiecywa i dotrzyma zapom-

nienia uraz z wojen francuzkich. Wielu znalazo si atwo-

wiernych, którzy po kongi-essie wideskim to przypisywali
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dobremu sercu cara, co w gruncie byo tylko manewrem

stanu; eby albo w^j^Dróbowa umysy, albo wzmocni t
polityk ogniwa czce Polsk z Moskw. Dla dowiad-

czonych Polaków równie ucisk jak wzgldy autokraty byy
nieznone. Kozumni ludzie w Polszcz odgadywali Alexan-

dra. Wzruszali tylko ramionami i zawizywali tajemne

towarzystwa. Niedugo skutek wywiód wszystkich z bdu.
Z tem wszystkiem, odciwszy to co podejcie jedwab-

nemi umilao sówkami, przyzna potrzeba: e rzd mo-

skiewski w polskich guberniach nie by fiskalny prawie od

rozbioru Polski do zgonu Alexandra. Przywileje szlachty

ocalay. Z wielu wzgldów lepiej nawet dziao si tj klassie

ziomków naszych pod samodzierc nieh królem konsty-

tucyjnym : gdy w Polszcz kongressowej prawo wszystkich

porównao. Tu chopu zniesieniem paszczyzny w dobrach

koronnych, a ogi^aniczeniem w prywatnych, szczególniej za
oderwaniem go od gi'untu do którego by przykuty, los

pomylniejszy na przyszo umiecha si zacz. Pod

berem carów chop polski, równie jak moskiewski, jest

wasnoci pana gi'untu. Pan nie paci adnego prawie

podatku ; nie zniewalano go zaciga si do wojska. Chop,

poddany ponosi wszystkie ciary; opaca podatek do

skarbu, danin p^nu; odi'abia paszczyzn; suy
w wojsku moskiewskiem. W takim skadzie rzeczy czlachcic

tamtejszy doznawa pod rzdem moskiewskim swobód,

które mu mniej Micj, o Polszcz caej i niepodlegej,

szczególniej za o Folssc^e ivolnej zbyt czsto myh
wzbraniay. Czegó si móg dalj spodziewa? Czy
nie by królem, i mcej jak królem konstituc}jnym we

wsi swojj?

Lecz po mierci Alexandra rzd moskiewsld wyszed

z tj obudnj , zrcznj pohtyki. Na par lat przed rewo-

lucy 29. Listopada wj^mierzy i rozwija zacz w tych

prowincyach przeciwko jedynej klassie majcej w obec sa-
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modziercy jakie takie swobody
,
przeciwko obyiDatelshienm

polskiemu stanowi systema fiskalnego zdzierstwa.

eby poj jaki wpyw miaa ta naga zmiana na

podniesienie ducha rewoliicjjnego w prowincyacli polskich

pod berem moskiewskiem, potrzeba zna lokalne stosmiki.

Tak zwana drobna szlachta tradycyjna, czynszowa, trzy-

majca w caj Polszcz rodek midzy monemi i cho-

pami, stanowica niejako stan trzeci polski, liczna w ca-

ej Polszcz, lecz najhczniejsza w Litwie od unii, a na

Eusi rozmnoona przez czste od najdawniejszych czasów

migracye z ziem koronnych, zajta w tych okohcach spe-

kulacy, sub dworsk, wolna po rozbiorze kraju, mo-

gca si przenosi z miejsca na miejsce, cieszya si pod

rzdem moskiewskim niezaprzeczon prerogatyw najprzód

niepacenia podatku od gowy, powtóre wolnoci od za-

cigu wojskowego. Pod kadym wzgldem niezmierna

rónica zachodzia w Rossyi midzy takim szlachcicem,

a chopem. Jak ju powiedziaem car Alexander przez

dugi czas szanowa przywileje nietylko majtniejszej, ro-

zlege gruntowe dobra posiadajcej szlachty, ale i bie-

dniejszej która uprawiaa wasn rk swoj lub cudz

ziemi, która zatrudniaa si przemysem, sub i do-

robkiem. Za dni jego moskieAYska administracya co do

skarbu i wojskowoci, o tyle mnij bya uciliwa dla

tego stanu, o ile gówne ciary na nieszczhwego tylko

chopa spaday. Mikoaj dalej sign. Dzisiejsze prze-

siedlenia, dzisiejsze przeladowanie drobnej szlachty s
tylko dalszym, nieprzerwanym cigiem systematu przeze

zacztego w r. 1828. Ukaz jego z marca r. 1828 od-

sdza od prawa wybierania m^zdników ziemskich, oby-

watelskich, i od prawa obieralnoci, kadego szlachcica

polskiego, który niema czijnu, to jest który nie by pier-

wej sug moskiewskim cywilnym, lub wojsko^^m. Dla

czego? Rzecz naturalna! Trzeba byo pierwj zyska ufno
rzdu, czyh zosta zdi'ajc swoich, szpiegiem, eby módz
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obiera m-zdników obywatelskich, albo samemu by obra-

nym. Nikt za oficerem w wojsku raoskiewskiem , lub

c2ynou)nikiem by nie moe, kto nie zoy dowodów szla-

chectwa. Dzieci polskie temi dowodami nieopatrzone,

w szkoach pubhcznych, skutkiem innego ukazu (z tego

roku) skazujcego cae pokolenia na ciemnot, edukowa
si nie mogy. Coraz ostrzejsze z Petersbui*ga postano-

wienia w^ tym wzgldzie wychodziy ; zwzek ich, stopnio-

wanie, cel, byy widoczne: zamierzaa Moskwa prdzj
jak dozwolay przepisy zdrowj polityki, odmieni stan

najhczniejszj klassy ludzi w^olnych, mówicych i czuj-

cych po polsku w zabranych guberniach.

eby di-obnego szlachcica ucz}Tii chopem, rozkaza

car nowym ukazem legitimowa si caej szlachcie polskij

— wszystkim, którzy byh, lub od niepamitnych czasów^

uchodzih za szlacht. Z td oczywicie dwojaka korzy
dla skarbu moskiewskiego : naprzód z umniejszenia hczby

gów, co dotd podatku nie paciy na zasadzie szlache-

ctwa; powtóre ze zbogacenia heroldyi petersbm'skij to

opatami od stempla zatwierdzajcego dawne dokumenta,

to przekupstwem m-zdników komissyi, litórzy za pienidze

stwierdzaU i podi-obione dowody. Polska, jak wiadomo,

bya i jest dzisiaj jeszcze krajem herbów. Ale na nie-

szczcie, kiedy po^w^chodziy owe ukazy, nie w kadym
domu szlacheckie d}i)loma si znajdowao. Medbaoci,
poog wojen, tuactwem, zaginy. Nie kady szlachcic

tradycyjny móg sobie kupi sankcy tytuu, któiy go

czjTii panem samego siebie. Wreszcie od herold}! zale-

ao i najprawdziwsze dowody poda w wtphwo, od-

sdzajc wolnego dotd czowieka od praw objn^i^telskich,

przemieniajc go w chopa, to jest w cudz wasno,
w rzecz, w cie! Tak n. p. jedn dzielnic T^jszkiewiczów,

domu bardzo znanego w Litwie, uznaa ta heroldya za

chopów; lecz to wanie bya dziehiica najbogatsza, i mu-
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siaa kilkakrostotysicy Rubli Urzdnikom heroldyi za

potwierdzenie swego szlachectwa zapaci.

Te ukazy cara, dla tego tu na wzmiank zasuguj,

e do rozpaczy przywiody znaczn mass, e kilkakro-

stotysicy Polaków oburzyy. Owa n. p. cz takij

szlachty, która przed ukazami dobrowolnie zacigna si
do szeregów moskiewskich z nadziej awansu, a po uka-

zach nagle znalaza si w perspektywie dugoletnij suby
w stopniu prostego onierza, — zwizkami krwi po-
czona z tymi co przedtem awansowah: mayto by y-
wio powstania w samam wojsku moskiewskiem ? Rewo-

lucya 29go rachowaa na to obm-zenie. Nie trudno byo
przewidzie, e pó mihona Polaków bez namysu porwie

or w sprawie, która ich wyi'wa moga z osobistj nie-

woli. Pó mihona najbitniejszego ludu na wiecie!

Zapewne! Avielkie jest imi ojczyzny, caoci, niepo-

dlegoci. wita to rzecz dla kadego Polaka; lecz do-

brze take wiedzie: jaki interes, prócz tego szlachetnego

uczucia, oyT\ia nasze massy, i co je, szczególniej w gu-

berniach zabranych, mogo do udziau w tem powstaniu

pobudza.

Widziehmy co biedn szlacht spotkao pod berem
Mikoaja na par lat przed rewolucy, Uwamy teraz

bUj majtniejszych. Rzd moskiewski tamte do pace-

nia pogównego i suenia w szeregach przymusi, tym

wasno ziemsk odj przedsiwzi. Kady prawie ma-

jtniejszy Polak w tamtych stronach y nad stan swój,

wydatków przychodem nie ogTaniczajc. Hojno i gocin-

no s nietylko cnot, któr zawsze Polacy synU, ale

take przywar w kraju naszym, o ile z miary pod tym

wzgldem wykraczaj. Nigdzie skonno do zbytków, za-

miowanie przepychu, szkodhwszych skutków za sob nie

cigny dla ogóhiego interessu polskiego, zwaszcza w owj
porze, jak na Woyniu, Podolu, Ukrainie. Rzd moskiewski

z tego korzysta niezaniedba. Aby ugruntowa panowanie
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swoje w tych guberniach, zacz od niejakiego czasu sy-

stematycznie prywatne fortuny minowa atwoci poy-
czki, któr na dobra ziemskie dla polskich obwateU otwo-

rzy. Oduy te majtki, ten by jawny zamiar Moskwy.

Poyczka ta obywatelstwu pozorae niby dla pod^\^gnienia

rohiictwa nasuwaa korzyci: w rzeczy samój szo o to,

eby homakami, w pewn}Tii przecigu czasu naby ca
ziemi posk od dotychczaso^^7ch posiadaczy. Operacya

zarazem finansowa i polityczna. Jeeh n. p. który wa-
ciciel ziemskiej posiadoci w tych guberniach, winien

by pe^ii summ komu innemu prywatnemu, móg si
pozby tego wierzyciela zacigajc nowy dug ze skarbu,

do czego jak najmksz znajdowa atwo. Na kad
dusz mzk swobodn, to jest adnemi dugami nie obar-

czon, dostaje si w Gubeniiach htewskich, jako w 3 klas-

sie umieszczonych, 150 Rubh assygn. czyli 40 Rubh sre-

brnych; jeeli waciciel bezpieczestwo skarbu nie tylko

na duszach lecz i na ziemi opiera, TNienczas zaatwiajc

mnogie, na ten przj^Dadek wskazane formalnoci, podnie
mona poyczk ze 150 do 200 Rubh papierowych. Od-

pata poyczonego kapitau bya przed r. 1823 na 12 lat

rozoona; od tego czasu, przez nowe urzdzenie, uma-

rza si kapita 21 letnhn procentem po 8 od sta ; lecz

w r. 1830 otworzono bank, w którym 36letni wypat
6 procentów i kapita si spaca. Jeeli poyczajcy
nie zapaci raty na tenninie skarbowi, majtek obduony
podpada admiuistracyi tak zwanej dworzaskiej

, (szla-

checkij) opieki. Jednak ta admuiistracya jest zwykle

tylko pozorna: waciciel zostaje av majtku, pobiera in-

traty, ale rzdzenie swoje uwaajc za czasowe, a pobyt

niepramiym, zaniedbuje gospodarstwa, gwatownemi ro-
dkami wyciga dochody, a widzc zbliajc si cli^yil

w której Rzdom ustpi musi, sprzedaje inwentarz, bydo,

ruchomoci, i najczciej ogoocon zostama ziemi. Gdy
si jednak zalego zwikszy do tego stopnia, i z tru-
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dnoci, ale bez straty moe by uzyskana, Rzd \\'}Tzuca

waciciela, nie pozwala mu przebwa na wasnej ziemi,

nie daje adnych alimentów, a doliczywszy 12 procentu

do zalegj opaty, zaprowadza przez Urzdników mo-

skiewskich now i najcilejsz administracy, — w któ-

rej lOta cz czystego dochodu idzie na tych admini-

stratorów, oprócz opaty na kanceUarye i sela^etarza dwo-

rzaskij opieki. Tym sposobem dziedzic raz wygnany

prawie nigdy do majtku nie ^waca, zalego przy zym
rzdzie cigle si powiksza — w kocu ziemia z du-

szami przechodzi na wasno skarbow, a waciciel umiera

w ndzy, czsto o ebranym chlebie. I jeszcze ten okro-

pny, zgub wasnych poddanych uzyskany nabytek, nic

nie kosztuje cara, gdy daje tylko papiery; jeeh mu je-

dnak przyjdzie fantazya kurs papierów podwoi, podwoi

si w mgnieniu oka ciar na wszystkich majtkach;

jeeh za zechce assygnaty doprowadzi ukazem do war-

toci srebra, obywatel, za poyczone 25 bdzie winien

100, i nie 6 lecz 24 procentu opaca musi. Tak wic
od woU Cara lub Ministra zaley, ^\7waszczy jednym

pocigiem pióra cay kraj, cay naród!*)

*) Nie próne to domysy lub obawy! — Niedaleka przeszo
podaje dowód tak haniebnego ze strony cara wzgldem Litwinów

oszukastwa, iby si na nie i Podskarbiowie dworów oryental-

nych wzgldem Giaurów zdoby nie potrafili.

Po ostatnim rozbiorze Polski miay assygnaty rossyjskie war-

to srebra. Ezd paci i przyjmowa Eubel za Rubel. Od r. 1802

kurs ich zacz by niestay: za 100 rubli dawano 94, mniej lub

wicej, stosownie do okolicznoci; nigdy jednak niej 94, nie spady.

— Kilka niepomylnych koalicyi wyczerpao ze skarbu brzczc
monet. Papiery rossyjskie za granic straciy walor. Dochody

pastwa rozkradane przez Urzdników, kopalnie, lubo nadzwy-

czajnie bogate, lecz najgorzej administrowane, nie wystarczyy

na zaspokojenie wewntrz naglcych potrzeb, a zewntrz gasn-

cego kredytu. Nie brako jednak cesarzowi JMC assygnat, bo

móg ich tyle drukowa ile mu si podobado — zbywao mu tylko
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To piekielne w}Tachowanie ruiny obywateli, miao

jeszcze i ten powab, e w Litwie Statut przepisa 7 od

sta w dugach prywatnych, a tu Skarb 6 tylko pobiera

i jeszcze kapita poyczony znika po zakrelonym cza-

sie. Wszyscy si ^ftic stai-aU spaca dhigi prywatne

i zosta dunikami Cara. Nie masz prawie Ob}^vatela

któiyby nie by winien Rzdowi. Przy oszczchiiejszem

yciu, mona byo skarb zaspokoi; lecz zbytki, rozrzu-

tno nieustaway. Wiele znakomitych fortun spezo,

a za lat kilkanacie, kilkadziesit, autokrata mógby si

na kruszcu: Wanie w tym czasie w prowincjach zabranych uro-

dzaje pikne, cena produktów potrojona, najwiksza atwo ich

zbycia, przytem wojna w Anstryi i Prusach, puciy w obieg

mnóstwo pienidzy. Alexander pozazdroci dobrego bytu Litwi-

nom! W r. 1807 wszyscy Wicegubernatorowie, do których zarzd
wasnoci skarbowych bezporednio zaley, otrzymali ogromne

paki assygnatów z tajnem poleceniem , aby przez osoby zaufane

sprzedawa te papiery za cen nisz od ówczesnego kursu. Eoz-

kaz ten otwierajcy nieprzebrane ródo zysków i dla Wicegu-

bernatorów i dla niszych urzdników do sprzeday uytych,

wykonany zosta z ca zrcznoci, na jak tylko pieko hib ga-

binet moskiewski zdoby si moe. Czynowniki rozesane po po-

wiatach, kontrartach
,
jarmarkach, 100 rubli papierowych zby-

way za 80, 70 i 60 srebrem. Obywatele, nie przewidujc adnej

zdrady, spieszyli korzysta ze zrcznoci skupienia tanio assygnat

u tych wdrujcych bankierów. Nie jeden wielkie na tem za-

kada zyski, ca fortun uwizi; ostroniejsi tyle tylko nabyli

ile na podatki i przekupienie urzdników sdzili koniecznem.

Trwao to przez kilka miesicy. Miliony papierowe zostay w rku
mieszkaców Litwy, a za to miliony w srebrze i zocie przeszy

do cara. W kocu odwoano podróujcych kassyerów i natych-

miast assyguaty zaczy spada gwatownie. Nie upywa i miesic,

a tu Najmiociwszy Pan ogosi kurs urzdowy assignat na

czwart cz srebra, to jest na 25 za 100.

Przez t jedn operacy Rzd rossyjski zniós trzy czAvarte

ogólnego dugu Pastwa i korzystajc z dobrej Aviary obywateli,

wydar im najbezccnicjszym podstpem wicej ni popoow ka-

pitaów.
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sta panem jeeli nie wszystkich, to przjuajmnij wikszej

czci ziemskich polskich majtków, a potem rozdawa

je, albo kaza kupowa rodowitym Moskalom. W pewn}Tn

tedy czasie moga nastpi zupena przemiana rodu wa-
cicieU; coby i konfiskaty dóbr za polityczne przestpstwa

uatwiay. Có naturalniejszego, co zgodniejszego z du-

chem administracyi moskiewskij jak ta myl cara? Chcia

si pozby ictpliwych poddanych, ywio niebezpieczny,

ywio powstania wyi'zuci za granic pastwa i wadz
polskiego obywatela nad chopem wielk, nieograniczon

odda pewniejszym ludziom. Lecz z drugij strony, có
naturalniejszego jak to samo co byo w owych stronach

wymylone ku zagadzie Polski, obróci po 29. Listopada

na korzy narodowego powstania? Zadueni obywatele,

niesprawiedUwde z dóbr wyzuci, albo przyr^iedzeni do ndzy
chciwoci urzdników, i uciskiem fiskalnym, przystpujc

do rewolucyi nadwilaskiej, czyli razem z Polsk nie

ratowali wasnych majtków? Noc 29. Listopada rozdzie-

raa ich rachunki z rzdem: jeden z wanych powodów

do mniemania, e si tam silnym odbije odgosem.

Panów, bankructwo — uboszych, niewola rewolucyo-

nizoway.

Niepolityka dzisiejszego cara, inne jeszcze, równie

dzielne wsparcie sprawie 29g(j przygotowaa. Nigdy przed-

tem yd w wojsku moskiewskiem niesuy. Mikoaj pier-

wiastki panowania pitnujc arbitralnoci, daleko prze-

chodzc wszelkie dawniejsze naduycia wadzy nieogra-

niczonj, ula'óci t jedyn, t ostatni swobod Izrae-

htów w pastwie swojem. Pierwszy ukazem powouj-

cym do szeregów ród Jakóba, od szeciu wieków osiady

w Polszcz , nadany od xit i królów polskich hcznemi

przywilejami, osabi szczere jego do tronu przywizanie.

Przyjació Moskwy w polskich guberniach odmieni w prze-

ciwników. Trzeba zna charakter, zabobony, fanatyzm

polskiego yda, aby zrozumie dla czego owym ukazem
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jego odwieczne narodowe obyczaje tak bolenie obraone

zostay. Izraelita za Niemnem i Bugiem, kupiec, kramarz,

liwerant, lekarz, kapitalista, spekulant, taudeciarz, rko-

dzielnik, z wanych przyczyn nietylko pod berem mo-

skiewskiem, ale nigdzie onierzym by niemoe, by nie-

powinien. I za cóby mia ki'ew swoj w boju przelewa,

co go wojna obchodzi w szeregach ciemizców, których

nienawidzi, którzy nim gardz, i wzgard jego nienawi

zasilaj, gdzie nieochrzciwszy si nigdy oficerem zosta

niemoe? i jak ze zwcistwa korzy odniesie? Ten

ukaz cara równie okrutny jak niepolityczny, podkopa

zasad bytu, ugodzi w istot polityki tj hcznj, nieszcz-

hwj, lecz pod rzdem moskiewskim wiele mogcej klassy

;

to jest zagi'ozi przybytkowi ludnoci, którym si dotych-

czas Izraelici od zagady bronili. Ten szczególny lud bez

ziemi, niezagin dotd teni jedynie, co go róni od in-

nych narodów, wród których przebywa : wyi-anm hcem

wschodu, cech tuactwa dwudziestu -wieków, odosobnie-

niem. ydzi w caj Europie (prócz jechiój Polski) w wie-

kach rednich doznawali najokropniejszego ucisku. Prze-

ladowanie, skutek odmiennego stroju, dziwnych praktyk

i wiary, w którj nigdy trwa nie przestan, zaostrzyo

ich nienawi ku wszystkiemu co me jest Izraelem i ska-

zio ich charakter. Dotd utrzymuj si reakcy, maj
niejako byt ujemny, bo to co ich gnbi zgin im niedo-

puszcza. Gdyby chi'zeciaska towarzysko przez tak

dugi czas tego uamku em"opejskiej ludnoci nieutrzy-

mywaa za swym obrbem, czyby nieby ju uleg za-

traceniu, wszedszy gdziekolwiek w skad rzeczy spoe-

cznej? Izraehci stah si w wielu krajach tmcizn, dla

tego tylko, eby ich ucisk niestrawi. yd poglda nao-

koo siebie i nic nie widzi prócz szyderskiego pomieclm,

prócz wstrtu. Przeto w samym sobie zawTze si musia.

To szczególniej dotyczy ydów pod rzdem moskiewskim;

gdzieindzij bowiem, szczególniej na zachodzie Em'opy
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yd po ogoleniu brody i przywdzianiu zwyczajnego ubioru,

ju jest tylko cudzoziemcem. Pomieniony ukaz cara na-

razi najzdatniejsz, modzie tego pokolenia na wojn;

a ydzi wiedz jak daleko wojna jest potrzebn moskie-

wskiemu rzdowi. W najmodszym wieku zacigano Izrae-

litów. Dwojak wic szkod ponosili: raz z umniejszenia

ludnoci, któr u siebie nie bez racyi poczytuj za wiel-

kie dobrodziejstwo, przez bitwy, pochody i tmdy obozowe;

a powtóre z ujcia maestwu rzezkij modzi. yd
w obozie moskiewskim ony mie nie moe. To nawet

szkodzio Izraelowi pod wzgldem handlowym i zarobko-

wym. yd onierz nie móg siebie i swoich zbogaca

przemysem. Inne ukazy tak obostrzyy pobór rekruta

ydowkiego, i Izraehci , niczeni si od tego wykupi nie

mogli, chocia to innym klassom pod prawo zacigu woj-

skowego podpadajcym, dozwolono. Oddawna nie wolno

byo ydom przebywa we waciw^^h moskiewskich gu-

berniach. Mogli oni tylko w polskich zostawa prowin-

cyach. Lecz ten zakaz nadzwyczajnie uciliwy, cile

przestrzegany nieby; a przynajmniej pod panowaniem

Aleksandra, stosunków handlowych nie utrudza. Od wst-

pienia na tron Mikoaja obostrzono rygor prawa z tego

wzgldu. W najcilejszem znaczeniu tego sowa zabro-

niono ydom polskim przechodzi wskazan granica. Tak

wic rzd moskiewski targn si osobUwsz w postpo-

waniu swojem niekousekwency, na wszystko, co przed-

tem roztropna tolerancya zapewniaa Izraelowi. Zachwia

dwa filary jego rodu: i ludno i zarobek w ogromnj

cara dziedzinie. ydów w guberniach polskich jest wicj

nieU w caej Europie, chocia dotd adna statystyka

niezdoaa oznaczy przyblionej nawet hczby tej ludnoci.

Jaka masa malkontentów! i co std za skutki w po-

wstaniu za Bugiem objawi si mogy! ydów w nasta-

jaszczych guberniach moskiewskich, pomimo zakazów jest

bardzo wiele, cho im nikt niedowiedzie , e s ydami.
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ydzi tamtejsi tysicznemi ogniwami poczeni z Izraelem

w Polszcz i w caj Eiu'opie, daleko wcj mog, ani-

eli si zdaje samym Moskalom. Zwizki ich w caym
kraju daleko rozpostarte. Kieruj wszystkiemi operacyami

handlowemi. Niewidzialny, ale naJN^ikszy maj udzia

w przemyle. Jak wszdzie tak i w Polszcz, a osobli-

wie we waciwj Moskwie, s porednikami midzy rz-

dem i welk czci bogactwa krajowego. W wojsku

moskiewskiem obozujcem na ziemi polskiój, a za gra-

nic w caej cz}imj annii, s liwerantami i ogólnemi

i szczególnemi tego wszystkiego co wojsko potrzebuje.

Caa nisza medycjiia rzdowa od Petersbm-ga, Rygi,

Wilna, do Miska, Witebska, Mohylowa, Grodna, y-
tomierza, Kamieca, Kijowa, jest w rku ydów chrzczo-

nych i niechi-zczonych. W samym Petersbm-gu znajduje

si do omiu tysicy chrzczonych ydów w rónych dy-

kasteryach. Niektórzy wysokie cy^Yilne lub wojskowe spra-

wuj m'zdy. Caa marynarka moskiewska przepeniona

niechi-zczonemi ydami. Na dwóch majtków Moskali je-

den yd przypada. Od wstpienia na tron Mkoaja,

dzieci ubogich ydów w guberniach polskich porywano

z ona familij, i przewoono do Sebastopola lub do in-

nych miast portowych. Umieszczano je na pokadach

okrtowych, gdzie si sposobi musiao mode pokolenie

do suby morskiej. Caa ta ludno zgma w tych ko-

szarach morskich. Kilkadziesit tysicy ydów polskich

byo czci w wojsku moskiewskiem, czci w zaka-

dach przed 29 hstopada.*) ydzi chi-zcz si w Moskwie

zawsze dla interessu; pod pewnym wzgldem nawet z po-

*) Przytocz tu dwa przykady surowoci z jak wykonywano
pobór Izraelitów do wojska. ydzi w Ostrynie, lichem miasteczku

nalecem do Hrabiego St. Priest Para Fraucyi, winni byli skar-

bowej zalegoci z góra 50,000 Rnbli papierowych. Ich ubóstwo

niedozwalao wycisn z nich tego dhigu. Przyszed wic z Peters-

burga rokaz nastpujcej operacyi naansowej : „ za kade 500 rubli



48

budek stanu. Lecz yd clu-zczony dla jakiejkolwiek przy-

czyny, nie przestaje yczy lepszego losu swemu naro-

dowi; nie przestaje nawet, jeli tylko moe, podejmowa
stara w tym celu. I to jest, jak sdz, najpilmiejsz

cnot. Neofitów! Co ród Jakóba obchodzi, co go boli, uci-

ska, co go uszczliwi moe, to nie jest i nigdy nie po-

winno by obojtne dla nowego wyznawcy wiary Chrystuso-

wej. Jako rzeczywicie, i tysice przykadów stwierdz co

mówi, niemiiiera to plemi pod obc postaci. W tym ro-

dzaju metempsychozy, niezaciera swego pierwotnego hca.

WRossyi szczególniej nieginie Izrael pod mask, po przy-

jciu cudzej rehgii, nieuiknie w pozornym rozdziale, ale jak

olbrzym Aiiostowy, cho rozrzucono jego czonki zacho-

wuje pocztkow moc i istot. To co Anglicy zowi
dshu, a Moskale jewrej. co na nieszczcie jakby pu-

cizn potpienia w pitm i dziesitem pokoleniu prze-

bija si charakterem niewtpliwej rodowitoci: zostaje

pod rzdem moskiewskim, i zostawa musi w cisym
zwizku z szczytami Izraela, które tam fortuna wjiiiosa,

które zdobi polor lepszego wychowania. Choby to iiiewy-

pywao z filantropii, do tego jednak zniewala w kadym
kraju najmajtniejszych neofitów niesprawiedliwa odraza

tj samj spoecznoci, która pierwej gardzia nimi za

to, e do niej nie naleeU. Pomidzy Moskalami biedny

Izrael w nieochdonj gnbiony szacie, dotrzymuje sa-

memu sobie jakby zaprzysionj wiary, na najwyszych

wzi jeduego yda do wojska i skwitowa gmin ! " I wzito

115 jdow z ludnoci która z kobietami, starcami i dziemi za-

ledwie pótora tysica wynosia.

Podczas podobnych naborów przedstawiali Rzdowi Office-

rowie e wiksza cz ydów nie moe byd brana, gdy choruje

na zaraliwe krosty, nie dostoi spokojnie w szeregach, i wystawi

wojsko na t brzydk chorob, Rzd odpowiedzia: bra ydów
i ze wierzbami, odda ich zaraz do lazaretów i po wygojeniu

odstawia do szeregów.
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szczeblach, czstokro w stroju dygnitarzy i monopolistów
pastwa, czstokro pod jeneralskiemi szlifami. Ile tam
takich tajemnych, niewybadanych , znakomitych figur si
znajduje? ya izraelska, jak wielka arterya Rossyi, cay
ten kraj we wszystkich przebiega kierunkach, od aren-
darza polskiego, od faktora i kramarza w Berdyczewie,
a do tronu samodzierców

!

Zapomniaem dooy, e caa policya tajna tak
w Polszcz kongressowj i w guberniach naszych, jak
we waciwj Moskwie, przez ydów bya sprawowana.
atwo tedy wyrozumie, co znaczyo oburzenie zrzdzone
w tem plemieniu niepohtycznemi ukazami dzisiejszego

cara przed rewolucy 29., dla handlowych, finansowych
i wojskowych interessów Moskwy. atwo zrozumie, jak
rzdom naszego powstania postpowa sobie w tj mierze
nakazywaa zdrowa pohtyka. Zainteressowa ten ród,

obróci jego wpyw, przebiego i kapita przeciwko ca-

rowi, niebyoto jednym z najpierwszych i najwaniejszych
obowizków rewolucyi 29? Polska jest ogniskiem euro-
pejskiego judaizmu; tu si od wieków koncentrowa; tu
mia najwiksze massy swoje i najobfitsze skady han-
dlowe: wszdzie indzij wyjty z pod prawa, tu w da-
wnych czasach sta si po raz pierwszy od swj rozsypki

uprzywilejowanym mieszkacem, przez dugie wieki opiek
prawa ubezpieczonym. Ztd si jego promienie na wszy-
stkie strony daleko rozbiegy. ydzi wszystko mogcy
pod rzdem moskiewskim, po owych szczególnie ukazach
zaczli Boga prosi, eby polskiemu bogosawi orowi.
Niebyhto naturahii sprzymierzecy rewolucyi ? Brakowao
tylko u nas szykownj rki, któraby t sihi spryn
w machmie moskiewskiego kolosu poruszaa. Powstanie
potrzebowao broni: czyby jj nieby dostarczy Izrael

chrzczony i niechrzczony: widzc, e interes jego czymy
z wasn spraw? Mymy potrzebowali pienidzy: Izrael

wada berem Mammona. Czegó byby nie da Polszcz
Mochnacki powstanie I. 4
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w nadziei, za obietnic e tu znajdzie Ojczyzn. Mymy
potrzebowali bankructwa Moskwy: Rossya ma tylko bo-

maki. Któ jeeli nie Izrael pobudzony, ujty w War-

szawie, w Berdyczewie, w Wilnie, w Brodach, móg odj
walor tym papierom ? Czy Pitt z Francy, tym ksztatem

nie wojowa? A poniewa szo o uwolnienie kraju, bye
jaki rodek niemoralny, którymby si niegodzio zepsu

najniemoralniejszego dziea w polityce, rozbioru Polski?

Mymy potrzebowali porozumie , szpiegów, policyi w woj-

sku cara, a przynajmnij wiele nam na tcm zaleao,

eby nieprzyjaciel nieprzenika przedsiwzi i porusze

naszych: któ nad yda by zdatniejszy do tej dwojakij

posugi w powstaniu polskiem? Gdymy nic nie zdziaali

dla jego interessu, gdymy podobno odrzucili bardzo na-

wet korzystne propozycye w tym wzgldzie,*) któ nas

baczniej i zrcznij obserwowa w tej wojnie , naprzód

za Dybicza, a potem Paskiewicza? piegostwo wzbudzio

z naszj strony reakcy! Wieszalimy, musieUmy wiesza

ydów. Nakoniec, naród polski potrzebowa eby go uznay

obce mocarstwa: „wzgardzony i ndzny Juda (jak mówi

„pewien pisarz angielski) umiecha si patrzc na kró-

„lów i na ludy im podlege," kieruje przewanemi na

wiecie sprawami, zotem i talentem. Jak w Polszcz

kada wie ma swego karczmarza yda, kady marno-

trawca swego faktora yda, tak w wielkiój Europie wszy-

stkie gabinety, wszyscy ministrowie, wszystkie izby pra-

*) Syszaem z pewnego róda, e po bitwie pod Kuflewara

przyby do gównej kwatery naszej tajemny ajent Jzraela z tamtych

guberuij i chcia traktowa z rzdem polskim. Lecz mymy za

nadto po hatolicliu myleli, nadto wiele szkaplerzy rozdalimy

w czasie tej kampanii , i bodaj czy nienadto bylimy kawalersJciemi

w caej naszej wojnie i w caej polityce, ebymy mogli negocyo-

wa z ydostwem. Chcielimy ukadów ale tylko z chrzeciaskiemi

potencyami, chocia z reszt Moskwa i Prusy bardzo s kacerskie

i nie kawalerskie.
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wodawcze, wszystkie giedy maj w Izraelu swoich fa-

ktorów. Krótko inówic (i bodajby przyszo korzystaa

z tego dowiadczenia), kade powstanie w Polszcz znaj-

duje si w takiem pooeniu, w takich stosunkach z y-
dami, e ten ywio albo pozyska, albo przynajmniej

koniecznie zobojtni wypada, eby nieszkodzi. Rewo-

lucya 29. ani pierwszego ani drugiego nie uczynia. A je-

dnak przezorno i filantropia, rozum i filozofia, powinny

j byy natchn lepsz pohtyk wzgldem tego plemienia.

ydzi niechaj wiedz, e poty si nieskoczy tuactwo,

wzgarda i nieszczcie Izraela na wiecie, póki caa Pol-

ska niepowstanie. A kada rewolucya w Polszcz niechaj

to wie, e oni Moskwie bardzo szkodzi mog.
Interess, byt, zarobek tej massy zagroony zosta

od Moskwy przed rewolucya 29.; a zamiarem moim jest

objawi wszystko, co tej rewolucyi sprzyjao a z czego

ona nastpnie korzysta nie umiaa. S to zawczasu spi-

sywane punkta oskarenia przeciwko rzdom powstania,

które potomno z tych tylko datt wychodzc, sprawie-

dliwie oceni.

Jakby ze zrzdzenia Opatrznoci czuwajcj nad

Polsk, caa tedy ludno w guberniach zabranych znaj-

dowaa si, przed powstaniem nad Wis, w stanie naj-

wyszego rewolucyjnego rozjtrzenia. Jedn iskierk mo-

na byo wznieci w tamtych stronach poar nigdy nieu-

gaszony, któryby powiew wiatru przeciwnego carom , bez-

przestannie zasila. Nietylko z patryotyzmu, ale i dla

materyahiych interessów, aby nie uledz pod ogi'omem

ucisku, wszystkie stany, wszystkie dziay spoecznoci,

sprzyjay wielkiemu zamiarowi nocy 29. Rzd moskie-

wski tak dalece wszystkie umysy yczliwemi uczyni,

e niewiedzie kto nierozumnij postpowa: czy car

przysparzaniem podniet rewolucyi polskij, czy potem jj
rzdzcy nieudolnoci i ospaoci swoj w rozwijaniu

owych podniet. Ogromna mina podoona prochem: to

4*
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bya Litwa przed noc 29! Nowosilcow, e wszystko tern

zowróbem imieniem ogarn, kurator uniwersytetu wi-

leskiego, objwszy ten urzd po ksiciu Adamie Czar-

toryskim, najlepszych i kochanych od modziey profes-

sorów, Lelewela, Gouchowskiego i wielu innych oddah

z Wilna. Rektorem miiwersytetu uczyni Pelikana, czo-

wieka przewrotnego, prónego i chciwego, który w krótkim

czasie sta si powolnym km^atora narzdziem do kaba,

nieprawoci, kradziey i zdzierstw wszelkiego gatunku.

Monaby ciekaw ksig napisa o uniwersytecie wile-

skim, Nowosilcowie i Pehkanie. e modzie szkoln

gnbiono za prawdziwe czy urojone spiski, nicby to dzi-

wnego nie byo pod rzdem samowadnym. Lecz prze-

ladowania za opinie pohtyczne, poczone z ubocznym

zarobkiem km-atora, zakrwawiay serca prawych Polaków

i majtki ich wycieczay. Nowosilcow by to Werres

wileski; jak Katylina sui profusus, alieni rapax, za-

wsze zaduony, sumienia rozwolmonego ; razem z PeU-

kanem, który by krupijerem w tj roli km^atora, nie

mae nakada podatki na patryotyzm Litwinów. Ro-

dzice oskaronych lub uwizionych za Bóg wie jakie zwi-

zki , zapomniane oddawna , a staraniem piegów wydobyte

z niepamici, dawah znaczne summy agentom Nowosil-

cowa, dla wyrwania synów z przepaci. Bya nawet ozna-

czona cena wykupu; otaxowano gowy. Dziay si i inne

gwaty; wielu naduy przyzwoito wspomina niedo-

zwala. Utrzymywa Nowosilcow dwór petersburgski, szcze-

gólnij za Carewicza Konstantego, w obawie tajemnych

knowa ze strony warszawskiej i wileskiój modziey.

Ostatni poruczono jego staraniu, bez odwoania si od

wyroków kommissyi ledczych, które stanowi dla wyba-

dania mniemanych przestpstw politycznych. Processa

dziwnym si odbyway trybem: z domu wleczono mo-
dzieca do ciemnego lochu; tam by drczony, badany,

suchany i w nocy z kazamat porywany do Bobrujska
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lub Tobolska. Zeznania, nieraz cielesn chost, godem
wycinione , usprawiedliwiay w Petersburgu gorliwo ku-

ratora, który chcia si okaza niezbdnym. Takie po-

stpki pomszyy i najospalszych patryotów. Nowosilcow

dopi swego i wzmóg ducha rewolucyjnego w Wilnie,

który si std rozszerzy po caej Litwie. Zarówno
,
jeeh

nie bardziej jeszcze, obm'zao tamtejszych mieszkaców sy-

stematyczne cienianie pubhcznej edukac}i. Wyosobiono

nieszlacht ze szkó wyszych. Ograniczony w wykadzie

rzeczy nauko-«7ch jzyk polski. Szkolne urzdy poruczone

ludziom niezdatnym, intruzom, "wysuonym wojskowym,

bankmtom gier ryskowiiych, faworytom Pelikana, który

wicej dajcemu kad kateck ofiarowa. Kozesanie

biegiejszych nauczycieli w gb carstwa, gdzie nikt z ich

wiadomoci korzysta niemóg, najlepiej okazywao, czego

si Litwa pod rzdem Mikoaja spodziewa miaa. Gówne
wydziay umiejtnoci po moskiewsku, albo po acinie da-

wane, zraay pozosta}^ch w uniwersytecie uczniów, wy-

sowieniem PolakoT\1 nienawistnem albo niezrozumialem.

Przepisano ksigi elementarne, w czci niedostateczne,

w czci niedostpne modocianemu pojciu, pisane po

wikszej czci przez fawoiytów Rektora lub Nowosilcowa;

a co gorsza, e co dwa, trzy miesice, zmiana tych ksig,

wedug którj^ch professorowie dawali lekcye , nastpowaa,

tak, e studenci klass pocztkowych niczego si nauczy

niemogh a nawet nie wszyscy byh w stanie je naby. Za-

mysy pubhcznego obskuratyzmu wkraday si i do do-

mowój edukacyi. aden piywatny nauczyciel niemóg przy-

j obowizku w domach obywatelskich, bez patentu z Wilna.

Najsurowszemi karami powcigano wyamujcych si z tego

przepisu , tak obj^wateli jak i guwernerów. Patenta udzie-

lane samym tylko sualcom Moskwy, albo przedawane

niegodn}Tn spekulantom. Ci niepatentowanych gnbili

nauczycieh po dworach i miasteczkach, albo okupj^wa

im si kazah. W rku Nowosilcowa i Pehkana edukacya
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caj litewskiej modziey obracaa si w zyskowne mo-

nopolium. Zarabiali oni na publicznem wychowaniu, jak

Newachowit^ w Warszawie na piwie, gorzace i tabace.

Ostra cenzura tumia myl w samym zarodku. Nic na-

rodowego , nic coby Polsk w Wilnie przypominao ! Po-

nawiane zakazy sprowadzania dzie z zagi\anicy, i owie-

cesz klass ludnoci i uniwersytety odciy od caej my-

lcej i piszcej Europy. Policya tajna i jawna zamkna
usta Litwinom; lecz ucisk niesyctiane te sprawi roz-

jtrzenie. Nienawi przyczajona sposobia do srogiego

odwetu modzie , któr Gzachi , Czartoryski i Jan Snia-

clecki ugruntowali w owieceniu i patryotyzmie.

Taka bya Litwa ! Zbiór ogromny palnych materyaów,

pastwa rewolucyjnego poaru: to byy i inne gubernije

polskie przed noc 29. Listopada. Administracya samo-

dziercy kierowaa rzecz publiczn av tych krajach pod

godem viae vicUs! Z najwikszem akomstwem pohty-

cznem czy absolutyzm moskiewski najwysz nieudol-

no assymilacyi zabranych krajów. Zaborcy niemieccy,

Prussy i Austrya, daleko go przechodz w tój mierze. Car

pónocy tak panuje u siebie jakby ju jutro niemia pano-

wa. Niebd si zapuszcza we wszystkie szczegóy, wspo-

mn tylko o tem co ogólne wyobraenie da moe ksztatu

administracyi u naszych wspóziemian.

Nieprawo legahia , uorganizowana bezczelno, hie-

rarchiczne zdzierstwo, patentowana przedajno, stanowiy

i stanowi form rzdu w polsldch gubernijach. Za zasad

w tej mierze pooy trzeba, e wszyscy urzdnicy w pa-

stwie carów kradn , zaczwszy od 'koUeskatm registratora

czetyrnacatoico Massa, u ostatecznych koczyn tej rozlegej

administracyi, a wcznie do pierwszego ministra ; od stra-

nika na komorze celnej, a do urzdników dworu car-

skiego ! &adu w najcilejszem rozumieniu tego wyrazu,

co wiksza! kra musz. Bez tego bowiem wszystkoby

si natychmiast rozprzgo w Moskwie. Rzd, fundamen-
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taln zasad swoj, ugruntowany na grabiey, pod pasz-

czem polityki popeniajcej rzeczywiste rozboje zwane za-

borami , upaby musia
,
gdyby nieokrada wasnego Itraju.

Na czeme wreszcie ten kraj stoi , czem sta si europej-

skim, jeeli nie tem czego ani niezdoby, ani spadkiem

nienaby ? W polityce wszystko jest kradzie, czego temi

dwoma rodkami nienabywamy. Jaki skarb wystarczyby

na opat tak ogTomnej liczby urzdników od Odessy

i Kiymu do Moskwy, od Moskwy do Petersbm-ga, od Pe-

tersburga do Kamczatki i Stanów Zjednoczonych Ameryki?

Moskiewska administracya, tak jak woysko w kraju nie-

przyjacielskim, musi si sama wyywi i utrzyma. Nie-

masz gieniuszu w polityce któryby jej móg opatrzy inne

uczciwsze rodld. Car rozdaje czynownikom swoim zy-

skowne posady. Zarobek uboczny jest ich pensy; ta bo-

wiem któr rzeczywicie pobieraj, zaledwie na tydzie

jeden wystarczyby moga. Budet , Hsta cywilna na przód

uoona, cile obliczona, rodzielona sumiennie, jest uro-

jeniem w tym kraju. Powiksza si i zmniejsza nie co

roku, ale codziennie, w miar charakteru, przebiegoci

albo bezczelnoci sug rzdowych. Nikt nie jest w stanie

wykalkulowa, ile mieszkacy pac rzdowi. Co musz
wnosi do skarbu podug ukazów, niema jest rzecz,

ale przynajmmej udeterminowan ; za dwa, trzy, cztery

razy tyle pac agentom wadzy. „ Gdzie wszyscy kradn,

nikt nie jest zodziejem mówi Moskale. " Bezstronnemu

obojtnemu widzowi dzi^vny obraz stawia Moskwa przed

oczy, Moskwa, gdzie nic niemasz prócz rzdu, prócz

czternastu klass, czternastu szczeblów, jedynej w tym

ki'aju instytucyi, jedynowadztwa , caratu. Mimo bero

i koron, samodzierca
,
jako reprezentant i summa tego

rzdu, niejesteto najpierwszy zodziej swego wasnego

pastwa, niejeste nim dla tego, e zodziejów na wszy-

stkich urzdach cierpi musi? Wyraz ten nrnsi zdaje si
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nierymowa z absolutyzmem. Wszake na nieszczcie

dla 50 milionów, w tym tylko jednym punkcie wadza
cara, pod kadym innym wzgldem nieograniczona, nie-

moe wyj z miary opisanj natur, rzeczy w tym kraju.

Car moskiewski, jak np. Mikoaj, moe jeli zechce prze-

sta by czowiekiem, moe nawet, jeli mu si podo-

ba ogosi si w katechizmie czwart osob Trójcy, i by
szatanem swych poddanych: nikt mu tego we wszech

Rossyi za ze niememie. Lecz biada jemu, potrzykro

biada, jeliby spróbowa niechcie by gow, patronem

uprzywilejowanych zodziejów swego pastwa. Wolno mu
narzdza rusztowania! ale niechaj tylko nie patrzy przez

szpary na to co czyni jego ministrowie, radzcy tajni,

rzeczywici, senatorowie, gubernatorowie i pukownicy,

a wnet okrcona okoo szyi ta sama szarfa któr si prze-

pasywa, przekonaaby go w sypialnj komnacie, na car-

skiem wezgowiu, podug jakiego fizyologicznego prawa

ludzie miertelni oddychaj w tj krytycznj chwih. Wiedz
o tm dobrze Carowie. Dla tego te Mikoaj, zabezpie-

czajc raz na zawsze czynowników swoich od dochodzenia

ich przekupstwa i kradziey, wyda ukaz moc którego

i ten co daje kubany i ten co je bierze, równej ulegaj

karze

!

Te kraje które polskiemi byy województwami, gdzie

niegdy kwita swoboda repubhkanckij szlachty, majcój

razem z koron udzia w reprezentacyi narodowj, po-

dzielone zostay na gubemije, a gubernije na powiaty

(ujezdi). Gubernator jest naczelnikiem administracyi gu-

bernijalnj. Jest to ognisko gdzie spywaj rozUcznemi

kanaami wszelkie prokurorów, kapitanów sprawników,

assessorów (zasidatelej), sowietników, celników, nieprawe

zarobki, kubany Jestto centrum okoo którego zaha-

czaj si wszysi ie kruczki moskiewskie. Niszy urz-

dnik dzieli si z wyszym, ten ze swoim przeoonym,
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i. t. d. *) Wzajemnego powszechnego poruzumienia w tj

mierze nic nieziywa. Skarbowa pensya modszych czy-

nowników zostaje w rku starszych. Najczciej zatrzy-

muje j gubernator u siebie pod jakimkolwiek pozorem.

Prócz tego kady musi si opaca gubernatorowi miesicz-

nie lub rocznie ze swego miejsca. Naprzykad assessor

sdu niszego paci rocznie tysice. Prócz tego kady
przy installacyi wedug m'zdu, w miar wikszych lub

mniejszych zysków, które z niego cign moe. Wszy-

stkie jednak posady tasze w stoUcy, u róda wadzy ni
na prowincyi. W Petersburgu kupisz to za pidziesit

inibli za co w Misku piset zapaci trzeba. Jak "syyej

od gubernatora rozdzielaj si kubany, jak imperator-

skiego sigaj dworu, wszystko to jest równie zajmujce,

równie ciekawe jak potrzebne dla kadego wiadomoci.

Im znakomitszy dygnitarz w pastwie moskiewskiem, tem

go trudniej przekupi, to jest tem wicej zapaci trzeba.

Trudniejsza z nim sprawa, poniewa prosto z obcj rki

i mao niewemie. Kto chce otrzyma czyn a bardziej

urzd, wygi'a nawet suszn spraw, dosta chresf, wy-

win si od zasuonej kaiy, rusza do Petersburga, i za-

biera najpierwej znajomo z podrzdnemi dworakami, co

niemao kosztuje. Ci go z t lub ow zaznajomi osob,

bardzo mele mogc. Jestto pospohcie szczególnemi

wzgldami hosudarja zaszczycony bojar, który straciwszy

ca fortun w modszych leciech, dosta dla zrobienia

majtku, np. departameyit wnutriennych dsie (minister-

jum spraw wewntrznych); z takim panem, chcc mu np.

*) Gmin moskiewski czsto powtarza te sowa w ksztacie

powieci, najlepiej malujce charakter rzdu. Kad je w wyrazach

mowy moskiewskiej. „ Werbu Jcaza dierot , Jcaza woTc dierot.

„woka, pastuch dierot
,
])astucha zasidatel dierot , zasidatela pro-

„huror dierot, prokurora hosudar dierot, a hosudara sam czort

„ dierot.

"
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da 50 lub 100 tysicy rubli, w miar interessu, trzeba

si zaoy o co niepodobnego nawet do prawdy, i prze-

gra zakad; jeeli za giywa w faraona trzeba tak
summ stawi na zakryt kart, i rzuci j do banku;

poczem supplikant moe by pewnym e si stanie za-

dosy jego yczeniu. Wielcy urzdnicy, ministrowie, se-

natorowie dziel si zarobkiem z figurami które bezprze-

stannie cara otaczaj, których wpyw jest daleko wikszy

od ich wpywu. Dobry ton tego na wpó azyatycki^o,

na wpó europejskiego dworuj, niegardzi adnym rodkiem.

W kadj stohcy piemdze wiele mog; ale w Peters-

burgu niemasz nic niepodobnego dla ludzi bogatych i prze-

biegych. Któ ostatecznie paci musi ogromne simimy,

które z rk do rk, z dou do góry, i z góry na dó
kr cig kolej w macliinie tego rzdu?

e car to wszystko tolerowa musi, najlepiój poka-

zuje admmistracya wojskowa. K^radn m'zdnicy cywilni

w Moskwie, ale jak kradn pukownicy, kommissarze wo-

jenni, prowanccy, jenerao"wie brygad, dywizyj korpu-

sów, to przechodzi wszelkie wyobraenie. Nieraz zdarza

si, e w chwili rozpoczcia kampanii batalionom po dwie-

cie i trzysta ludzi niestaje: a w szpitalach, ci co ju
dawno pomarli yj jeszcze w kontrolH wydatków i za-

ywaj wanie najdrosze lekarstwa, i spijaj na wzmo-

cnienie kosztowne wina , których im za ycia, w chorobie

nigdy nie podawano. W ostatniej kampanii kupowa mu-

sieli officerowie konie do dzia, na które omes i siano

pobierali od dawnego czasu. Puki moskiewskie rewolucya

29. zaskoczya w nienajlepszym stanie. Gdy si rozpo-

czyna wojna
,
jeneraowie, pukowicy, kadry przed lustracy

gwatownemi i w tym tylko kraju podobnemi rodkami

dopeniaj, z najwikszym uciskiem obywatela.

To samo dzieje si z 'wymiarem sprawiedliwoci; to
z urzdzeniem komor i ce. Pod ten wzgld nawet ad-

ministracy zdrowia podcign trzeba. Nic bardziej nieo-
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braa ludzkoci jak szczegóy które podam w tej mierze.

W kadej gubernii jest urzd lekarski zoony z dozorcy

(inspiektor wracsehioj upraicy) , chirurga , akuszera i le-

karza zwierzcego. Od tego urzdu zale wszyscy 16-

karze tak publiczni jak i prywatni, czyli innemi wyrazami,

musz si mu opaca. Z swej strony inspektor wracze-

hnoj npraivy zostaje w porozumieniu z gubernatorem i so-

metnikami. Prócz tego paci lekarskiemu wydziaowi

w ministerium spraw wewntrznych rocznie do trzech ty-

sicy rubli, przy installacyi pi do szeciu tysicy. eby
w)'nagrodzi sobie te straty nakada inspektor kontry-

bucy na powiatowych doktorów, którzy s panami po-

licyi lekarskiej. Powiatowy doktór bierze pensy z miasta

poruczonego swemu dozorowi, czci gotówk, czci
w zapasach ywnoci. Kady kupiec, kady kramarz,

kady rzenik, kady piekarz powinien si dobrze zna
z tym policyantem Eskulapa, albowiem w przeciwnym

razie od jego tylko woli zaley zapiecztowa sklep pod

pozorem, e zawiera zaraone towary, zabra kram, ryby

i miso kaza zatopi w wodzie. Pobiera on take danin

od obywateli, gdy jest w mocy jego owiadczy z urzdu
i produkta, które ze wsi na targ wysyaj, niesu
zdrowiu mieszkaców. Jak katedra w uniwersytecie, jak

stopie w wojsku lub sdownictwie, tak i m-zd powiato-

wego lekarza bardzo wiele kosztuje, a tem samem musi

by zarobkiem , nie powoaniem naukowem. Taki urzd-

nik o wszystkiem innem myli prócz tego co naley do

sztuki lekarskiej. Nigdy niepraktykowa, nigdy nawet do

szkó niechodzi*). Zosta lekarzem dla zarobku,' jak

*) Naczelnym Lekarzem 24 Dywizyi piechoty, która staa w
Litwie, by niejaki Drossart. Nicsuclia on nigdy medycyny, nie-

chodzi do szkó, a nawet po acinie czyta nie umia. By w r.

1812 komraissyonercra czyli ofticyalist admiuistracyi wojemnej,

i zosta za odznaczenie si w subie posunity na stopie Naczel-

nego lekarza dywizyi.
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si zostaje sdzi, bez wiadomoci prawa. Nikt go te
do pomocy niewzywa, cho mu si wszyscy opacaj, e-
by chorych leczy niewzbrania prywatnym doktorom.

Kada apteka powinna by od uniwersytetu opatrzona

przywilejem i upowaniona o(\. wraczebnoj uprawy , za co

te paci rocznie 500 do tysica rubh inspektowi, i tyle

powiatowemu lekarzowi, który j w kadej chwih zapie-

cztowa moe. Innym Eskulapa tyranem jest powiatowy

lekarz zwierzcy. Do niego naley zaraza byda. Pod

tym pozorem zabierano obywatelstwu i chopom bydo

zdrowe; kto tego chcia unikn, musia si opaci. Pod

tym pozorem kada wie, od reszty wiata odcita by
moe kwarantann, któr si natychmiast staje grobem

przemysu, rolnictwa i handlu. Gdzie za rzeczywicie

pokazaa si zaraza, weterynarny wracz uznaje za pewn
opat, i kwarantanna jest niepotrzebna, i zarazie w caj
okohcy szerzy si dozwaa.

Otó niektóre gówne rysy administracyi najwikszego

pastwa na kuli ziemskij! Jednak przez szacunek na-

leny prawdzie, tego przemilczy niemog, e tylko gu-

bernije polskie stano^vice ca si olbrzyma pónocy, tym

sposobem byy rzdzone przed 29. Listopada ; w mnych

bowiem czciach pastwa administracya ma by porzd-

niejsza i mnij ucihwa. S to wszystko, jak si nie

jednemu z czytelników zdawa bdzie, drobne szczegóy.

Bynajmniej ! W pohtyce niemasz nic drobnego. Najmniejsze

rzeczy maj swoje wag wród pewnych okoUcznoci. Ad-

ministracya w guberniach polskich niebya ma rzecz.

Te excessa rozjtrzay umysy; czegó bardziój jakich roz-

jtrzenia potrzebowaa sprawa 29go? Rzd ciska ndz,
obraa massy. Dwa wane powody do mniemania, e ndza
i massy w tj walce obojtne nie bd. Ludno w tych

krajach miehmy nie tak uzbrojon jak wojsko regularne

nad Wis, ale zniechcenie, ale oburzenie przeciwko

Moskwie byy jeszcze wiksze jak nad Wis. Pocho-
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dzio to z nagj odmiany systematu po zgonie Alexandra,

z zamiaru gwatownego wypolszczenia tych prowincyj. Z\i-

how, Bezhorodko, Potemhin in inni ulubiecy Katarzyny,

których pami nigdy nie zginie w Polszcz, nie tak nie-

znonymi byh w pocztkach zaboru, jak ukazy i wadze

Mikoaja.

Przeto
,
jak z tego wszystkiego pokazuje si , nie bez

susznych powodów rewolucya 29. Listopada Uczy moga
na czynn pomoc zabranych prowincyj, których ludno
najmnij dziesi mihonów wynosio. Powstania w tych

prowincyach tak opónione, przedsibrane ród kry-

tycznych okohcznoci, bez adnej pomocy od wojsk pol-

skich, dugiem, opornem dotrzymywaniem placu o tyle

kro silniejszemu nieprzyjacielowi, najlepij okazuj uspo-

sobienie tamtejszych mieszkaców. Okrutne ukazy cara

podczas kampanii , i dzisiejsze jego rodki ku wytpieniu

wszystkiego co byo polskie, narodowe w gubernijach,

przekonaby o tem powinny tych nawet, którzy wierzy

niechcieli w Polsk midzy Dwin i Dnieprem.
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OBLICZENIE
si moskiewskich przed 29go Listopada.

Ubaczmy teraz, czem Moskwa przeszkodzi moga na-

gemu rozwinieniu tego rewolucyjnego usposobienia w gu-

berniach polskich? Jaki opór stawi moga ogólnemu,

i szybko rozszerzonemu powstaniu przez w targnienie

wojsk naszych?

Wielkie mocarstwa, jak wielcy ludzie, maj, swoje

momenta niemocy. emy po zaniechaniu tego wszy-

stkiego co nas niezwycionymi czynio, po zgwaceniu

w pocztkach powstania najpierwszych zasad wojny i po-

lityki narodowj, stawszy si samochcc garstk, tak dugo
jednak opieraU si poow tylko kraju kongressowego naj-

rozlglejszemu mocarstwu na kuli ziemskiej, czemu to

innemu przypisa jeli nie owej chwili saboci, w której

rewolucya 29. Listopada Moskw zastaa? S wreszcie

w krajach najobszerniejszych miejsca bolesne, s punkta

dotkUwe
,
gdzie najmniejsze zadraiiienie staje si natych-

miast mierteln ran. Polska
,
jak w innem miejscu po-

wiedziaem, jestto ttno, puls olbrzyma pónocy. Daa
mu europejsk natm'.

Kiedy po rewolucyi hpcowj tu i owdzie , w Belgii,

w Niemczech szerzyy si niepokoje. Carewicz Konstanty

wyprawia z Warsza^yy hcznych goców do brata, zar-

czajc, i dziki energii rzdu i karnoci wojska , adnego

zaburzenia obawia si nie trzeba w królestwie polskiem.

Car temu wierzy. Moskwa zaywaa wczasu
,
gdy Polsk

ze snu nagle przebudziy wielkie zamiary. Zy duch dy-

nastyi gottorpskiej natchn Carewicza tem niepojtem
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zaufaniem. Przez cae ycie swoje by podejrzliwy , i bo-

jaliwy. Przez lat pitnacie w Warszawie marzy tylko

o spiskach, rewolucyach: obaw ich natchn machin

polskiego rzdu, i pozapenia wszystkie wizienia! Do-

piero wtedy gdy rzeczywicie miao przyj do rewolucyi

przesta w ni wierzy. W tej mierze, na kilkanacie

dui przed 29. odrzuca jawne wiadectwa stolicy.

Od wystpienia na tron Mikoaja, srogie, nieprzerwane

klski trapiy carstwo. Wojny turecka
,
perska , kaukazka,

przedsibrane czci dla wytpienia w szeregach szczt-

ków rewolucyi petersburskiej , i nadania umysom innego

kierunku, czci dla widoków wschodniej polityki, czci
take i dla tego, eby pocztki panowania czem ozna-

czy, wycieczyy wojska moskiewskie. Przerzedzaa je

nadto cholera, szerzc przed 29. Listopada i nastpnie

bezprzykadn miertelno, nietylko w pukach mo-

skiewskich , lecz w caym kraju. Gód
,
pomór , wysilenie

skarbu i tak zaduonego, byy sprzymierzecami po-

wstajcej Polski. Owa trzechkro stotysiczna armija,

postrach poowy Europy i Azyi, armija, któr Alexander

po kampaniach francuzkich nie odnowi ale stworzy, któr
potem przez lat dziesi, kiedy inni odpoczywah, wiczy
w obrotach, któr w kwitncym stanie odumar, speza
bez maa w poowie pod kilkoletnim rzdem Mikoaja.

Wiadomo jakie straty Moskale ponieli w pierwszej kam-
panii tureckiej. miao rzc mona, e po tych wojnach,

szczególnij za w skutku cholery , niewicej zostao jak

150 do 180,000 regularnego onierza z alexandi'Owskiej

pucizny, ku obronie granic od Batyku do mórz Czar-

nego i Kaspijskiego. Cholera nie sam tylko miertel-

noci osabiaa t tak uszczuplon potg. Przed rewo-

lucy 29. nie wiedziano, jak dzisiaj, z dowiadczenia, e
kwarantanna postpu tj choroby nie tamuje. Z tego bdu
wypyway dla powodze powstania w Polszcz niewyra-

chowane korzyci. Dziesi gubernij byo zaraonych.
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Z owych przeto 150 do 180,000 (poómy nawet 200,000

dla tern pewniejszego obrachowania) potrzeba byo naj-

mniej trzeci cz uy do strzeenia tak rozlegj linii

korodonu ciolerycznego.

Wicej powiem: gabinet petersburski obracajc baczny

wzgld ku rewolucyi lipcowej, widzc objawiajce si jj
skutki w Europie (które równie jak dni lipcowe obraay
polityczny wpyw cara), potrzebowa czasu; przynajmniej

jednego roku, przy najwikszj czynnoci rzdu, aeby

si zbrojn cho w czci odpowiadajc rozkiezanemu

jzykowi swj dyplomacyi, do reszty upa niedozwoH

udziaom, jakie od kongi-esu wiedeskiego mia we wszy-

stkich sprawach staego ldu, udziaom przez dwa po-

mienione zdarzenia znacznie uszczuplonym. Rewolucya

29. zaskoczya tedy Mikoajowi w chwili bardzo kryty-

cznej, osobhwie z tego naturalnego powodu: e dla wiel-

kich mocarstw kada dywersya jest wtedy najniebezpie-

czniejsza, kiedy po wielkich stratach powoli do si przy-

chodzi zaczynaj. Noc 29. przypada w t chwil poli-

tycznej i wojskowej rekonwalescencyi Moskwy.

Czas okaza nico jednego w tym wzgldzie do
upowszechnionego uprzedzenia tak w Polszcz jak za-

granic. Mówiono, i do dzi dnia trwa to szczególne

mniemanie, e Moskale przeciw Belgii i Francyi na wiosn
1831 kampanij rozpocz mieh; to jest, e chcieli trze-

cij restauracyi we Francyi. Tego bez koahcyi Car nie-

mogby przywied do skutku! Jak za dalece Austrya.

pomijajc Prussy, zawsze gotowe do dziaania, w takich

przypadkach, przyoyby si chciaa i moga w owój porze

do tego przedsiwzicia, zostawuj to ziemnej reflexyi

wszystkich, którzy mieU sposobno rozway ducha, nie-

ruchomno, skamieniao pohtyki, austryackiej od upad-

ku Napoleona. Nie za lada kapiysem i nie w kadym
zym humorze autokraty, tworz sie koahcye przeciwko

Francyi bez udziau Anglii i Austryi ! 1 Nieprzecz : mogo
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to by w chciach, byo pewnie w mylach gabinetu pe-

tersburskiego; ale do tego rzeczywicie Moskwa w owjnn

czasie potrzebnych si niemiaa. To ledme za rok, bez

achiego niepokoju w Polszcz nastpi mogo. Moskale

radzi chlubi si nietylko prawdziw moc, ale nadstarczaj

w potrzebie i urojon. Dzisiaj niepodpada zaprzeczeniu,

e po rewolucyi lipcowej na h-edyt, e tak rzek, stra-

szyh ministrów Ludwika Fihpa. Mniemanie powikszone

o swej potdze uwaaj oni za jeden z gównych jej pier-

wiastków; dotd nikt tak zrcznie, nikt tak dowcipnie

jak gabinet Carskiego sioa korzysta nie umia z opinii

rozszerzonej o sobie za gTanic. Odebray wjjrawdzie

wszystkie korpusy rozkaz zbierania si. Korpus litewski

mia przej gi'anic carstwa 1. Stycznia (20. Grudnia),

a korpus Pahlena dziesici dniami 'pierwej. Lecz có
znacz podobne rozkazy? Wiemy o co szo dyplomacyi

moskiewsldej, kiedy byy wydane? Albo to raz si zdarza,

e podobne demonstracye przybywaj w pomoc tiTicbiym

do zaatwienia interessom dj^jlomatycznym za granic?

e nawet czstokro ku temu tyllv0 su, aby upada-

jce o sobie mniemanie poprawi? Bardzo auj tych,

którzy szczerze wierzyli podobnym wieciom, dla tego

szczególniej podejrzanym, e je tak gwatownie z Peters-

burga rozszerzano, nie bez zamiaru wytargowania tego,

pogrók udziau w koalic}i, lub jej zawizania, czego

rzeteln przewag ockazu dokaza nie byo mona. Jakto

!

po o^v}Th wojnach, w pocztkach cholery, miaby Miko-

aj ostatnie siy swoje ruszy ku ukróceniu zaburzenia,

które si w trzech dniach skoczyo , które natychmiast

potem tak m-oczycie wyrzeko si propagandy, a które

zagroone koahcy byoby zaraz odzyskao pocztkow
dzielno swoje, rozbrojon szyderskim umizgiem repu-

bhkanckij monarchii — które byoby odzyskao wszy-

stkich sprzymierzeców, i wszystkie najmielsze nadzieje?

nadzieje tak bolenie oszukane uomnoci popularnego

Mochuacki powstanie I. O



66

starca , który najlepsz rzeczpospolit swoj (la meilleure

des republiues) przyoy si do zatrzymania najmoc-

niejszego w dziejach popdu, i nakoniec zapiecztowa

go pieczci obywatelskiego królestwa '? Tylko co by zgas

wulkan na zachodzie , nic e lepszego nie wypadao uczy-

ni \\itemu przymierzu, jak narzuca w krater nowych

palnych materyaów, eby wywoay law upion czaro-

dziejskiemi sówkami Lafayetta i Filipa, eby dalej

rozszerzyy trzsienie ziemi? Choby te rzeczywicie

zamierza car przed powstaniem w Polszcz narzuci

Francuzom Karola X, albo Heniyka V, za pomoc koa-

licyi (co bardzo by mogo), czyhby go by w takim

razie Metternicli nieprzekona , e koahcya wznowiaby

tylko rewolucy tak zrcznie oszukan i uspokojon we

Francyi, — czyliby mu ten mistrz dowiadczony, ten

gboki polityk, ten pierwszy minister europejskiego ab-

solutyzmu nie powiedzia, i adna koahcya tego nie

dokae przeciwko rewolucyi we Francyi i w caej Europie,

co jeden Xie Orleanu? Nie poytecznieje byo zosta-

wi na tronie francuzkim (e tu poo wyrazy Lafayetta,

którego na koniec dowiadczenie wywiodo z bdu)
„prefekta policyi trójcy absolutnej" jak wej w niebez-

pieczne zapasy z ca Francy anti-monarchiczn, i z

ca Europ hodujc takiej Francyi, to jest z powszech-

nem rozprzeniem?

Powiedz, e zmniejszam zasug Polaków, którzy

koniecznie chc by zbawicielami tronu Ludiwka Filipa!

Ja nie dziel tj opinji „jakobymy walczyh dla Francyi.

"

Dalej jeszcze posuwam miao moje! Ja utrzymuj, emy
tylko dla samych siebie, dla zbawienia kraju naszego

walczyli, bez adnego wzgldu na obce interessa. W wieku

egoizmu niepojmuj wspaniaomylnoci obwoujcej si

za zbawicielk caego wiata po upadku wasnej sprawy.

Nauka takich powice w polityce nie przypada do mo-

jego przekonania.
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Historya, to nie romans, nie poezya.

Podug ^^^adomoci, jakie jeszcze w Warszawie, na

kilka tygodni przed rewolucy, staralimy si zebra (na

któiych niewtpliwie polegay w znacznej czci sacsepne

plany zwizku rewolucyjnego), mia car przed 29. w kra-

jaci stanowicyci europejszczyzn jego pastwa 60 do

70,000 regularnego wojska, to jest od Dwiuy do Czar-

nego morza, na dugoci mil polskich 150, od Niemna
i Bugu do Dniepiii w szersz mil 80, a zatem na ogi-om-

nej przestrzeni 12,000 mil kwadi-atowycli. To si nigdy

nie przytrafio od czasu, jak Alexander na tron wstpi.

Liczb t stwierdzali jednomylnie wszyscy powstacy

tamtejsi, których o to bada miaem sposobno, tak pod-

czas kampanii
,
jak i w Emigiacyi. Wojska te skada}'

si z czci korpusów Palilena, Rosena, Szachowskiego

i. t. d. Dyzlokacya ich taka: koms litewski Rosena,

który szczególniej iuteressowa spraw 29. by rozrzucony

na dugoci mil 130, a na szerokoci mil 40 w guber-

nijach wileskiej, miskiej, grotlzieskiej i woyskiej:

gówna kwatera w Biaymstoku. Skada si ten korpus

z 24. i 25. d>"«izyi piechoty, z dywizyi huzarów i dywizyi

uanów. Kwatera 24. diwizyi bya w Grodnie, 25. w Dub-

me, uanów w Sommie. Zapuszczam si w te szczegóy,

które atwo stv\ierdzi autentycznemi podaniami, dla tego,

e do jest rzuci okiem na mapp polskich gubernij,

aby si natychmiast przekona na czem zbawienie Polski

zaleao w pocztkach powstania. Jeden ze zdohiych offi-

cerów wojska polskiego, CJirmnowski., którego z reszt

o exaltacy patryotyczn, o widzenie rzeczy w wietle

urojonem, o uganianie si za niepodobiestwami posdza
niemona, Chrzanowski, który odbywa tm-eck kampa-

uij z Moskalami, i dobrze zna tak pooenie ówczesne,

jak liczb wojsk moskiewskich , by w pocztku powstania

jedn}TU z pierwszych co dzielili ten instynkt pubhczny,

t opinij patryutów w klubie: „eby bez wahania si i
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do Littwy." Nastpnie poda dobrze wypracowany pro-

jekt tego ruchu dyktatorowi, — i za kar odesany zosta

do Modlina. PrdsijsJci, inny oficer , któremu wielkiego

talentu wojskowego trudno zaprzeczy (mimo 6. i 7. wrze-

nia) to samo utrzymywa tak w pierwszych chwilach

rewolucyi jako i potem. Lecz dyktatura miaa inn, po-

lityk, inn strategij! — Dybicz, czy Benkendorf po-

wiedzia Jezierskiemu: „Polacy zy moment obrali do

rewolucyi, bo zaczli j wtedy wanie kiedy wszystkie

wojska rossyjskie zostay skoncentrowane, eby wyruszy

przeciwko -Francyi. " Jezierski móg temu wierzy ; ale

ja temu niewierzyem , i nie merze. Moskwa, która pó
trzecia miesica czasu potrzebowaa do uorganizowania

i wyprowadzenia w pole tych si, jakiemi nas zetrze

niezdoaa 19. i 25. pod Grochowem, moga je mie
skoncentrowane i gotowe do tak dalekiej kampanii, przed

temi pó trzecia miesicami? W bitwie 25. byo 100,000

Moskali, to jest caa czynna armija. A zatem skoro car

zaledwie wjedynastu tygodniach tyle tylko wojska móg
zebra, przy zupenej nieczjomoci z naszej strony, w spo-

kojnych guberniach, czy z tego nie wypywa naturalny

wniosek, e tej siy, tych stu tysicy onierzy w pierw-

szych chwilach naszej rewolucyi do dziaania zaczepnego

gototuycJi, niemia, a tem samem, e móg za Bugiem

i Niemnem od razu to wszystko straci czem Moskwa

od Katarzyny staa si europejsk i zachodni? JeeU te

rozumowania nie s oczywiste, jak wic przyczyn nazna-

czy temu,e Mikoaj, otrzymawszy wiadomo o \v7padkach

29., które go osobicie obraay, które mu wyrzdzi}^ tak

bolesny afront w obliczu caej Em'opy, przy oklaskach caej

Europy, nie posa wojsk swoich bez zwoki dla stumienia

rewolucyi, zawsze sabszej w zarodzie jak w rozwinie-

niu? Czemu tego nieuczyni, przynajmniej w rodku

albo ku kocowi grudnia, m^eszcie z pocztkiem stycznia,

kiedy wiadomo , e stan powietrza bardziej u nas sprzyja
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kampanii w tej porze, uieli nastpna odwil i roztopy

wiosenne? Z najskrupulatijiejszego obliczenia si moskiew-

skich pokazao si , e tego ncz^iii nie móg. Ai'tylleria

przy pnkach jeszcze si nie znajdowaa; jazda od piechoty,

piechota od parków rezerwowych bya oddalona, tak jak

si dzia zwyko w kraju zupenie spokojnym. Cy^Nilna

i wojskowa wadza ^Y. Xicia Ivonstantego rozcigaa si

do wszystkich gubemij polskich, prócz witebskiej, mohi-

lewskiej i kijowskiej. Byo to razem z ki-ólestwem pol-

skiem ogi'omne wiekorzdztwo brata carowego. Pod

jego rozkazami zostawa koipus htewski. Kie w Peters-

bm'gu, ale w Warsza\N'ie koncentrowaa si pod okiem

Konstantego, w biurze jeneraa Hintg administracya tych

krajów: okohczno przygodna, lecz bardzo wana dla

sprawy 29.
,
gdy za upadkiem rzdu Alikoaja w War-

szawie, szo jednoczesne roz*przenie wadzy care\Nicza,

nietylko jako naczelnego wocka 'wojska polskiego, ale

take jako wielkorzdcy zabranych giibernij i dowódcy

htewskiego koi-pusu ; a tern samem \N7padki 29., osobhwie

gdyby tak sobie postpiono z osob carewicza, jak \\t-

maga}' istniejce jeszcze stosunki jego wadzy z Lit\\'

i Woyniem, te gubernie de facto w stan insmTekc}jny

wprawiay. Mogyby si
,
przy energii rzdu rewolucyj-

nego, tamtejsze miejscowe wadze odi'azu zorientowa? —
Dalej : w^e czterdzieci dni po 29. prz^^pada w guberniach

polskich pobór podatków na nowy rok; prz}-pada razem

koniec naboiTi rekruta csierech s i^ciuset. Za. szcz-
liwego si poczytuje tamtejszy obywatel, jeeh z d^Midzie-

stu dostawionych reki-utów m-zdnicy zacigu prz}'jm

trzech, czterech bez wielkiej opaty. To sprawio, e
w Idlku punktach zgromadzono ogromn hczb chopów.

A zatem, d^^ie tak wane operacye, finansow i wojskow,

które potem wzmogy i szeregi i kass cara, traf po-

mylny oddawa w moc rewoluc}i. Nic jednak tak

wyranie mepokazuje w jakim si pooeniu znajdow^aa
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Moskwa w owym momencie niebezpiecznym, a Polszcz

tak wiele obiecujcym, jak stan twierdz i zbrojowni car-

stwa. Narwa, Rewel, Dynaburg, a mianowicie nieobo-

jtne dla powstania zabuaskiego Wilno, Bobrujsk, Ki-

jów , Kamieniec podolski , napenione zapasami broni wszel-

kiego gatunku, artyllery, ammunicy, miay sabe

garnizony. Strzegli je inwalidzi, rekruci, ydzi are-

stanci. Granica od Polski kongressowej nigdzie nieob-

warowana. Brze, klucz Litwy i Woynia, punkt pod

wzgldem strategicznym niezmiernie wany, bu tu si

koncentruj wojskowe kommunikacye , nie by jeszcze

umocniony. Od Brzecia, gdzie si Bug z Muchawcem
czy, rozcigaj si nieprzebyte bota, lasy a do Dnie-

pru. Có powiedzie o bagnach Prypeci, o tylu innych

punktach warownej Litwy, tego naturalnego siedhska

kadego powstania w Polszcz, tego naturalnego teatru

wojny dla sprawy 29.?

Zby i oczy s potrzebne onierzowi, pierwsze do

odgryzania adunków, drugie do celowania; musia wic
Mikoaj znajdowa si w niesychanym kopocie, kiedy

ukazem z d. 9. Marca 1831 , to jest w trzy tygodnie po

bitwie grochowskiej zaleca: „przyjmowa rekrutów z gi'u-

bemi szyjami, bez zbów i bez jednego oka. " Porównajmy

to wyznanie z owemi sowy powiedzianemi na pocztku

rewolucyi naszej: „Je roulerai la Pologne et firai en

France", a przekonamy si e i w Petersburgu s Gas-

koczycy. Ten ukaz
,
jako i inny na pocztku lutego

ogoszony, dowodzi, e prócz wojska które z Dybiczem

do Polski kongressowej wkroczyo, Moskwa adnych

innych si nie miaa.

Te dwa ukazy stwierdzaj wan prawd: e bylimy

najpierwej potni niemoc cara.
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OBLICZENIE
siy zbrojnej narodowej w kraju kongressowym.

Ailka tylko sów powiem w tej materyi. Niepodpada

zaprzeczeniu, w pierwszych czterech hib piciu tygo-

dniach (po rozpoczciu bezzwocznem ruchów zaczepnych

przeciwko carowi w skutku 29,), moghmy w oniiu tylko

województwach nadwilaskich, podwoi hczb naszej pie-

choty i jazdy; coby byo uczynio 65 do 70,000 regu-

larnego wojska. Zapau wznieconego w mieszkacach

kongi-essowej Polski przez wywrócenie rzdu Mikoaja,

opisywa niepotrzebuj. By powszechny za Warszaw:

chopi i szlachta, starzy i modzi, dzieci nawet, kalecy,

wszystko to tumme cisno si do szeregów. Kilkuset

wocian z kosami widziano w pierwszych dniach na uh-

cach stolicy. Ruch ten zgorszy dyktatm-. Ta sia, któr,

korzystajc z tak ogólnego, tak nadzwyczajnego entuzy-

azmu bardzo atwo uorganizowa byo mona w ozna-

czonym czasie, wyrównywaa moskiewskij w zabranych

guberniach. NieA\7kroczyem w tej rachubie z granic naj-

cilejszej pewnoci. Byo wojska polskiego na pocztku

rewolucyi trzydzieci i kilka tysicy, tak we wszystko

opatrzonego, i w tak dogodnych stojcego pimktach, e
mobihzacya jego i pochód czci ku Litwie czci na

Woy , nie podlegay zbyt wielkim trudnociom. Piechoty

byo 26,000, jazdy 7,450. Dzia polowych miehmy 96,

prócz dwóch póbatenj rakietników; dzia wielkiego ka-
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libru w Zamociu 275; w Modlinie 80. Prócz wojska

stojcego pod broni licz tylko 20 do 25,000 wybornego

dymissyonowanego onierza, który czci odbywa na-

poleoskie kampanije, czci od roku 1815 lata swe

w}^suy w nowej organizacyi. Trzecie tedy i czwarte

bataliony niepotrzeboway dugiego mozou. W arsenale

warszawskim byo 36,000 karabinów, a 11,000 sztuk pa-

aszów dla jazdy. Prawda, e z winy naczelników rewo-

lucyjnego zmzku lud w nocy 29. t bro powikszej

czci rozebra, e j ydzi za bezcen kupowali, a droej

potem przedawali; lecz temu wadza rewolucyjna moga
i powinna bya zapobiedz, chocia i tak ten cay or
wróci w cigu wojny do szeregów. Nareszcie ludzi do

broni zdatnych, których nazwiska, stan, wiek i raiar,

jako popiso\\7ch, wcigniono r. 1830 do xig komissyi

supeiTewizyjnój na ratuszu miasta Warszawy, byo 246,000.

Twierdze Modhn i Zamo miay zapas prochu na trzech

miesiczn kampanij dla 40,000 wojska. — Jest w pier-

wiastkach kadego powstania polskiego pe\Mia porywczo
którj nic nie pokona ! Bya w Warszawie twórcza chwila,

z której niepodobiestwa, cuda mogy ^vynikn! Sze-
dziesit kilka tysicy najbituiejszego ludu na ziemi ! Nie-

raasz przepaci z którychby takie wojsko ki'aju dwign
niezdoao, niemasz adnej sprawy, którejby nie zapew-

niao szczliwego koca. Wy! cocie to wszystko zepsuh

waszem zalepieniem , waszym nierozumem , którzycie to

wszystko Av samych pocztkach sparaliowali wasz nie-

miaoci, obud i podejciem, — wiecie o tern, e
lata , dziesitki lat , moe wiek cay przeminie, nim zdarzy

si druga taka sposobno pokonania wTOgów naszych

bez cudzj pomocy? T si, gdyby da^Miej Polski nie

byo na wiecie , ledwo nie now stworzy pozwalay ów-

czesne okolicznoci. Rezerwy z nowego zacigu w to

obhczenie nie wchodz ; mogy si byy organizowa pod

zason czynnej armiji, szerzcej, popierajcej powstanie
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za Bugiem i Niemnem. Materyaów nie brakowao. Rze-

mielnik z Niemiec i Anglii spro^yaclzony, staraniem czci,
kommiss}! rzdowej spraw wewntrznych, czci Lube-

ckiego do wyi'obów elaznych i stalo"W7ch, do tokarni

i machin parowych , móg z korzyci pracowa w zaka-

dach powiconych sile zbrojnej. Skarb wcale nie by
ubogi. Tak pod t}in wzgldem

,
jak i co do innycli ma-

teryalnych rodków, administracya kongressowej Polski,

nie mylc o tem bynajmniej, niechcc tego, dobrze si

jednak zasuya Polszcz powstajcej.

Takie miehmy zasoby, takie rodki ich rozwinienia

przy sprystem postpowaniu, przy tej czynnoci, któr
talent, energija, dobra wola wszdzie podwoi mogy.
Ale nie trzeba byo traci ani jednej chwih! Nie trzeba

byo spisków knowa przeciwko pubhcznemu instynktowi,

— nie trzeba byo oszukiwa poczciwego narodu przez

dwa miesice! Jednem sowem: nie trzeba byo pozwoH
Mikoajowi w}'j z krytycznego pooenia, w którem go

powstanie nasze zastao. Powiedzia BaiTere, e rewo-

lucya jest naksztat soca strefy gorcj, które nadaje

gwatowny popd caej wegetacji, ski-acajc czas gdzie-

indziej przepisany wzrostowi i dojrzaoci rohn. Poh-

tyczne khma naszego powstania byo cokolwiek chod-

niejsze, — osobliwie w pocztkach! Wszystko zibia jedna

kolosalna reputacya wojskowa, — powolne narzdzie wrku
przewrotnych intrygantów. We wszystkiem, a szczególniej

co do organizacyi wojska, tak poczynahmy sobie, e do

czego zwykle potrzeba dziesiciu dni, to ledwo we dwu-

dziestu do skutku przychodzio ród nadzwyczajnych oko-

Ucznoci pow^stajcego narodu. Historya znaczy pitnem
niesaw}' ulubieców^ króleskich, co wppvu sw^ego uywai,
przeciwko dobru powszechnemu. Lecz uietylko monar-

chowie, i ludy czasem myl si w wyborze tych, których

otaczaj caem swojem zaufaniem. Niejeden póboek
opinii uy, lub innym uy pozwoh swej popularnoci
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})rzeciwko sprawie narodu. Tak si i u nas stao w pocz-

tkach rewolucyi.

Gdy dyktatura przestaa tamowa popd ogólny

w kraju , zaczy si nagle tworzy nowe puki , i orga-

nizacya sama z siebie do szybko postpowaa. Do pi-

ciudziesi-t kilku tysicy wojska polskiego liczono po wkro-

czeniu wojsk rossyjskich, chocia ta caa sia nie bya,

i nie moga by czymia w pierwszych bitwach. W dalszym

cigu kampanii, przy najniedoniejszej administracyi,

ród niepowodze , ród anarchii konstytucyjnej , w najpo-

tworniejszym skadzie rzeczy, jaki tylko wyobrazi sobie

moemy, dosza jecbiak hczba wojska polskiego do omiu-

dziesit kilku tysicy. Tych si cztery tylko województwa

z lewego brzegu Wisy dostarczay! Po bitwie ostrockiej,

miehmy '50,000 onierza, gotowego wyruszy w pole,

prócz garnizonów i zakadów na lewym brzegu. Przed

wziciem Warszawy byo wszystkiego razem, do szeciu-

dziesit i trzech tysicy, prócz znacznej liczby chorych,

rannych, rekonwalescentów, tudzie korpusu Róyckiego,

garnizonów i zakadów. W pidziesit kilka tysicy zo-

ylimy bro na granicy pruskiej i austryackiej

!

Od 6. Lutego poow wiksz kraju nieprzyjaciel zaj-

mowa lub niepokoi. Jakeby bya sza organizacya

wojska w Polszcz kongressowej, gdyby zabrane prowincye

stay si byy gównym tej wojny teatrem?

Moskale, mimo znanej energii ich rzdu, mimo ro-

dków jakie despotyzm samodziercy zawsze ma na swe

zawoanie, doznawah jednak t ra wikszych trudnoci

w formacyi nowego wojska — rozumie si w stosunku

rozlegoci pastwa; zasobów, kredytu, i dzielnoci abso-

lutyzmu niczem nie hamowanej. Pod Grochowem mieli

100,000, maxiraum ówczesnego wysilenia; pod Ostrok
60 do 70,000; pod Warszaw 80 do 90,000; pod wziciu

tej stolicy najwicj 65 do 70,000 mie mogli.

Kiedymy zaczynali rewolucy moghmy wic mie
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tyle regulamych onierzy co oni. Kiedymy bro ska-

dali mielimy ich tyle prawie co oni.

Te porównania nie czyni zaszczytu rzdom rewo-

lucyi. Wiem o tern; bolej nad zarzutami, które im hi-

storya ucziii; lecz z dmgiej strony ciesz si nadziej,

e naród, oceniwszy cliarakter i rozum ludzi którm
zaufa, na przyszo korzysta bdzie z okropnego do-

wiadczenia.

Niedugi ów przecig czasu, w którym wojowalimy

z Moskw, jest, jak ju napomknem, zebraniem w tre,

i wynm^zeniem na jaw tego wszystkiego co od lat kilku-

nastu , kilkudziesit warzyo si , dojrzewao w Polszcz

gniecionej obcem jarzmem. Z wielkiego przymusu nagle

przyszlimy do wielkiej swobody. Na scen polityczn

wTstpuj ludzie, których powikszej czci naród z dawien

daAMia zna i powaa, — a którzy dla tego samego, e
bardzo dawno byli znani, e siju zasuyh i wysuyh, nie

po^\imii nui byli fer«^ przewodniczy. Biada rewolucyi, któr

patryotyzm i talent na schyku , nie we wschodzie swoim

kiemj! Biada narodowi, który w niebezpieczestwie nie

entuzyazmowi modszego wieku, ale samemu tylko zaufa

dowiadczeniu ! Liczya Polska pod obcym uciskiem wielu

mczenników dobrej sprawy. Tych czci naród jako wi-
tych w dniach swej niewoli; có naturalniejszego , e ich

potem W' rewolucyi, uiszczajc si z dugu w^dzicznoci

powoywa do gównych m-zdów? Lecz nie zawsze po-

czciwo z talentem w parze chodz. Nie jedno, przy-

znaniem dawniejszem , rozstawione imi , zmale musiao.

Nieograniczone zaufanie odwetem powszechnej niechci

odmieniao si w^ nienawi; oklask od pogwizdu, saw
od obelg krótkie u nas chwile przegi-adzay. Bya to

epoka zbyt cikiej próby dla dawnych zasug, nieumie-

jcych zrzec si w cichem ustroniu prawa do pubhcznego

zawodu. I drogo nas ta opata narodowego szacunku

kosztowaa! Zbyt di*ogo! Ofiary niesprawiedliwoci prze-
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szego rzjdu, albo tacy, którzy mu w swojej porze grone

czoo stawia mieli, bylito zapewne zacni ludzie, ale

powigkszj czci schyleni wiekiem, albo te wasnem
niepowodzeniem skoatani, — a zatem inwalidzi poli-

tyczni! Dla czegó od pocztku do koca ich samych

tylko widzimy u steru? — Nie lepieje rozwija uspo-

sobienia polityczne i wojskowe w czasie rewolucyjnym,

jak osabione i obumierajce naraa na niesaw?
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WZGLp
na Prussy i Austry.

J^ociuszko w 94 mia do czyniema i z Moskw i z Pms-

sami. &Ó1 pruski na czele 40,000 pomaga Moskalom

oblega Warszaw. Jeszcze wtedy opinia publiczna nie

bya tak gTOna w Em'opie, aeby monarchowie samo-

wadni potrzebowali ob\Nija w jakiekolwek pozory bez-

prama, które z ich uczestnictwa w rozbiorze Polski \\7-

pyway. Rozbój popierano jawnym rozbojem; TVTeszcie

rewolucya francuzka zwracaa natenczas wyczn uwag
ku sobie. Powstanie 29. prz^^pada w szczhwsz por i co

do stanu publicznej opinii. Za dni naszych wyksztaci si

rozdzia Europy na dme czci, monarchiczn i rewolu-

cyjn; interes tronów wszed w osobne, wjTauiejsze od

interessu ludów uwaanie. Aczkolwiek powstanie nasze

nie byo skutkiem bezporednim w}T)adków hpcowych,

aczkolwiek i bez nich samo z siebie byoby pierwej lub

póniej niepochybnie w^buchnlo, podnoszc jednak or
przeciwko carowi po ^\7gnauiu z Francji starezj Mnii

Burbonów, wzbudzihmy natychmiast mniemanie o sobie,

e nietylko dla wasnego interessu, ale dla caej po\Ni-

camy si ludzkoci. Okoliczno Tsielkiej wagi , bo opinia

wszystkich owieconych narodów, bo jednem sowem gos

liberalnej Europy, me móg nie wywiera sihiego ^^^)lywu

na te nawet gabinety, które z pobudek stanu, i z^^'izków

z Moskw sprawie 29. nie sprzyjay. "Wielka scena rewo-

lucyjna przerwana na zachodzie, zdawaa si nad Wis
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odradza; nakoniec nic tak bardzo nie spopularyzowao

rewolucyi polskiej jak to, e za jj gówny powód po-

czytano wstrt nasz czenia si z mnieman koalicy

despotów przeciwko Francyi która w tedy bya ju tylko

monarchij lipcow*).

*) Wyra tu opinj, któr moe niejeden z czytelników moich

wemie za paradox, z której jednak dla tego wytumaczy si

powinieniera, e opanowaa cae przekonanie moje co do owej

koalicyi przeciwko Francyi, po rewolucyi lipcowej. Nie wierzy-

em w t koalicy i nie wierz. Wyej przytoczyem powody dla

których mimo woli Mikoaja do skutku przyj nie moga. Sta-

way temu na zawadzie naprzód bezsilno Moskwy; car, nie mo-

gc wasnego tronu odzyzka w Polszcz pod Grochowem, nie

móg go zapewne pi'zywróci starszej linii Burbonów we Francji,

a Wilhelmowi w Belgii; powtóre, niepodobiestwo wcignienia

Austryi we wspólnictwo tego zamiaru, Austryi wiedzcej z krwa-

wych dowiadcze, i w takim przypadku ponosiby musiaa gówne
ciary, gówne straty , Austryi pomnej take i na to, e Moskwa

w takiej wojnie, jako najodleglejsza od jej teatru, nienaraajc

si bynajmniej , nietylko nic nie traci , lecz we wszelakiej alter-

natywie czy powodze, czy klsk, zyskuje, bo w pierwszym razie

nabywa maym kosztem coraz wikszego wpywu do spraw euro-

pejskich, a w drugim korzysta zwyka z osabienia swych allian-

tów, torujcego jej drog do reszty saAviaszczyzny ; nakoniec

odmienna polityka Anglii, nie mogcej dzisiaj jak za czasów Pitta

zasila sprzymierzonych ogromnemi subsydiami, co to mocarstwo

niemal do l)aukructwa przywiody. Wszystko to razem wzite

pod cis rozwag, obok uroczystych zarcze ze strony Ludwika

Filipa e niedozicoli rozwija si skutkom rewolucyi lipcowej, po-

kazuje dostatecznie, jak sdz, co wówczas oddalao od Francyi

niebezpieczestwo trzeciej restauracyi. Lecz przypumy na chwil,

ze to rozumowanie, cho oparte na faktach , niema jednak adnej

zasady, e ten widok rzeczy jest zupenie faszywy. Przypumy
mówi, e koalicy nie tylko bya podobna po rewolucyi lipcowej,

ale, e trzy dwory absolutne rzeczywicie uchwaliy wojn prze-

ciwko monarchii Ludwika Filipa, i e tylko my Polacy wstrzy-

malimy ten grony zamach ! Gdyby tedy tak byo w istotcie, to

ja przynajmniej nie wahabym si powiedzie : „e powstanie nasze

zepsuo najpikniejsze dzieo." Idc za gosem przekonania mu-
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Propaganda przeraaa ki-olów: woleli zostawi rzeczy

tak jak byy we Francyi i Belgii, nieli przywiecl Fran-

cuzów do ostatecznoci; woleli umierzy, nieli rozjtrza

siabym je uwaa w takiem przypuszczeniu za bd z naszej strony,

— co wiksza, za mimowolny wystpek przeciwko powszechnej

sprawie iudów europejskish ; bo rewolucyjnej Europy nic innego

nie zbawi tylko propaganda, tej za nic innego nie wjwola z Fran-

cyi tylko niebezpieczestwo, tylko konieczno, krótko mówic,

koalicya. — Ruch lipcowy mia w sobie si zarazy ! Byo to haso

dla caej Europy do zburzenia nienaturalnego porzdku rzeczy,

który jej zwycizcy Napoleona narzucili. Lecz ten ruch trwa tylko

przez dni kilka. Nagle, sztucznie, niespodzianie ukrócony zosta

w Paryu przez niewiele osób , które korzystay z podeszego wieku

Lafayetta, z niedowiadczenia mass, z faszywego, konstytucyjnego

tylko kierunku oppozycyi, z obawy, jak dawniejszy terroryzm

wznieca w znacznej czci narodu francuzkiego. Co to jest, juste-

milieii ? Jestto polityczna kombinacya we Francyi zoona ze

strachu, zota, i nikczemnoci moralnej. Co tylko drao w tym

kraju, w wielkie wbio si dostatki, i tchno samolubstwem

:

wszystko to wszedszy w zmow z sob
,
prawie w jednej chwili

utworzyo party kontrarewolucyju. Ta partya wzia przewag.

Ludwik Filip stan na jej czele. Nazwa swoj monarchi w Pe-

tersburgu restauracy , w Paryu rzeczpospolit ; i tu i tam zyska

wiar. Dla Francuzów by quoique Bourhon, dla witego przy-

mierza parce que Bourhon. Chodzi z parasolem w Palais-Royal;

ciska za rk kadego wyrobnika którego spotka , kadego
gwardzist; odpiewywa razem z gminem marseillezy i paryzyeny;

obiecywa obchodzi si bez pompy dworskiej, a co nadewszystko

podobao si Francuzom, tanio królowa. Lafayetta nieodstpo-

wa , — nazywa go mon cher Genera ! Kto zna Paryanów powie,

i nie trzeba byo tyle, eby im pozawraca gowy. Wszyscy razem

zachorowali na Ludwika Fihpa! La royaute citoyenne , bya no-

woci, a nowo wszystko moe w Paryu. Papugi kroleskie wci
krzyczay: Jemappe! Valmy ! Valmy! Jenappe! Ludwik Filip

jestto syn zicia Egalite , który rozpocz pierwsz rewolucy,

i pad jej ofiar cho wetowa na mier Ludwika XVI. Naj-

zrczniejszy, najdowcipniejszy z polityków, najwikszy znawca

Francuzów , najbogatszy w tym bogatym kraju. Czowiek zewszech-

miar znamienity, rzadki. Monarchowie absolutni powinniby co-

dziennie dzikowa niebu e go na ziemi zesao. On jeden utrzy-
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rewolucj europejsk, zostamijc dalszemu czasowi zu-

pene jj pokonanie.

ma ich trony. Milion bagnetów niebyloby tego dokazao po rewo-

lucji lipcowej; on jeden dokaza tego z parasolem, w rku, swemi

gestami, wejrzeniem , ukadnoci mieszczanina. W Paryu trzeba

by koniecznie kuglarzem. On urodzi si na monarch aktora'!

„II n'y a pas d'homme en Europ d'etoffe du duc d'Orleans"

s jego wasne sowa. I w rzeczy samej, któby inny tak podej
zdoa lud najprzenikliwszy na wiecie? W owym parasolu miesz-

czanina byo schowane bero absolutnego króla, który dzisiaj

rzdzi Francy bez ministrów i bez konstytucyi, który reprezen-

tacy, druk, gwardy narodow i wszystkie inne rekojtnie, nie-

uchylajc ich, daremnemi dla postpu rcwolucyi uczyni potrafi;

który dowiód, e konstytucy i wol reprezentantów mona za-

mieni w narzdzie wadzy wykonawczej, nie przemoc lecz sztuk,

nie terroryzmem, lecz za pienidze. W owej monarchii otoczonej

republikanckiemi instytucyami spoczywa na samym spodzie budet,

przechodzcy teraz wszystkie budety restauracji. Z owej popu-

larnoci przyszo do okopania Tuilleriów, i osadzenia mocnym
garnizonem, — do etat de sige, i otoczenia twierdzami Parya,

to jest do projektu bombardowania stolicy Yerego i Yefura, na

przypadek jeliby rzeczywicie zadaa monarchii z republikanc-

kiemi instytucyami, — dwóch rzeczy tak rónych od siebie jak

niebo od ziemi. Historya Ludwika Filipa od 7. sierpnia do po-

grzebu Lamarua, od 5 i 6. czerwca do zemdlenia panny Boiiry,

od sawnego coup de 2^istolet na j}ont royal do dawniejszego jeszcze

poogu Xny Berry . od tego niefortunnego przypadku dla starszej

linii Burbouów i caej partyi karlistów , do emhastillement de Paris :

jestto ciga kabaa, snujca si jak ni z jednego kbka, zarazem

i dowcipna komedya , i traiczue melodrama dni naszych. Wszystko

posuyo Ludwikowi Filipowi, Wandea i rzez w klasztorze St.

Mery, oblenie Parya i statua Napoleona, lipcowe obchody i nie-

ludzkie przeladowanie emigracyi polskiej, zdobycie Antwerpii

i poyczka grecka. On tylko godzi umie dla swego interessu te

polityczne kontrasty. Drugi Ludwik XIV. bez peruki i metres,

drugi Bonaparte bez sawy i geniuszu — z tego wzgldu, e jak

oni co chce to czyni w swoim kraju i zagranic, bo wszystko co

si teraz dzieje av Europie zgadza si z jego wol, charakterem

i zamiarami. Niepodobna nie kocha i niepowaa Francuzów,

tego bohatyrskiego , owieconego i gocinnego ludu, nie podobna



81

Ten stan polityki powszechnj , ten rewolucyjny tem-

perament caej Em'opy po wypadkach lipcowych, zapewnia

sprawie 29. dwie rzeczy : najprzód przychybio wszystkich

ludów (prócz moskiewskiego) pod jakimkolwiek rzdem
zostaway, i z tego powodu powtóre neutralno wiede-

skiego i berhskiego.

— „Jeeli uwizimy carewicza, i rozbrouny jego

gwardy" — mówi mi jeden z naszych dyplomatów we

trzy dni po 29., — „ to nas poczytaj, w Wiedniu za jako-

binów, a powstanie nasze za dalszy cig rewolucji lip-

cowj; jeeli zaraz wpadniemy do Litwy, to posiedz,

emy zgwaciU kongress medeski, poczem natychmiast

Prusacy i Austryacy wtargn do królestwa. A zatem, —
mówi dalj ten dyplomatyk — nic nam innego uczyni

nie wypada tylko puci wolno Konstantego z gwardy.

niezasadza jedynej, jaka nam zostaa, nadziei na ich charakterze,

obyczajach antimonarchicznych, i zmiennoci w polityce. Ale take,

widzc tego ich króla, oceniajc jego sztuk panowania, jego figle

monarchiczne, jego gboki machijawelizm, godny Augusta Cezara,

(bo nim jednym w kraju republikanckim królesk wadz utrzy-

muje) niepodobna wstrzyma si to od miechu, to od paczu nad

ich rol obecn, nad ich przyszym losem w wiecie! — Pytam
si wic kadego z czytelników: jeeli, jak przypuciem, wite
przymierze przed 29ym uchwalio krucyat przeciwko LudAvikowi

Filipowi za to , e posiad tron starszej lirui Burbonów, nieuchwa-

lao jej zarazem przeciwko uosobionej na tym tronie kontrarewo-

lucyi, z któr od dni lipcowych do dzi dnia opinia tak rewolu-

cyjna we Francyi nadaremnie walczy, — której niepokona jeeli

zewntrzne niebezpieczestwo, jeeli koalicya, nieprzymusi Fran-

cuzów wasnego szuka zbawienia w zbawieniu caej Europy na

drodze propagandy rewolucyjnej? Przeszkodzi takiej koalicyi,

byobyto tylko , zdaniem mojem, przeszkodzi wypywowi dalszych

konsekwencyj z ruchu lipcowego. Nie! nie szukajmy z tego chway.

Nie mówmy Francuzom, emy uratowali na polach grochowskich

monarchij lipcow! Jeliby tak byo w istocie, toby rewolucya

polska bya tylko krwaw fars odegran dla interessu Ludwika

Filipa, ale nie dla rzeczypospohtej we Francyi.

Mochnacki powstanie I. O
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i rozpocz ukady z Mikoajem za porednictwem Au-

stryi, Francji, i Anglji." — Ten co w taki sposób mówi
do mnie, by jeden z najzacniejszych Polaków; sowa

jego wypyway z przekonania; przez dwa lata siedzia

u kannelitów; na rok przed 29. wyszed z tego wizienia.

Zdziwiony do najwyszego stopnia takim sdem o rze-

czach, zapytaem: „dla czegoemy powstali?" — „Re-

woliicya nasza" odpowiedzia, — bdzie nieszczciem

dla kraju, jeli wykroczymy z gi-anic kongressu wide-
skiego.

"

Ta opinia rozszerzana przez ludzi przewrotnych,

uchwycona i le zrozumiana przez uczciwych, ale nie-

daleko widzcych, staa si podstaw systematu, który,

w samych pocztkach ukfóciwszy popd narodu , narazi

go na wszystkie nastpne nieszczcia.

Dla utrzymania tj zgubnej opinii, dla nadania po-

dug nij kierunku sprawie 29. wj^naleziona zostaa dy-

ktatura. Czowiek powaany od caego narodu, imieniem

swem z czasów Napoleona gTony caój pónocy, mogcy
jednem skininiem wzruszy Polsk do Dniepru, prawdziwy

mocarz, olbrzym narodowego powstania, da si podej
temu matactwu faszywj dyplomacyi , i ca moc swoj,

jakij mu Bóg uyczy dla zbawienia Polski, przyoy
si do jj upadku. Rewolucya 29. nie zdoaa przeama
tj pierwszj przeszkody. Genera Ghopicki by moc-

niejszy od wszystkich razem patryotów, mocniejszy od

instynktu publicznego; a zdaniem jego kierowa Luhecki.

Wszystkie konsekwencye dyktatury, która tylko kon-

stytucyjne swobody królestwa polskiego ocah zamierzaa,

nie zwaajc bynajmnij, e celem powstania byo roz-

szerzenie terrytoryalne kraju i jego niepodlego, starano

si potem usprawiedliwi dyplomatycznemi pobudkami,

szczególniój za wzgldem na Austry i Prussy: „jakoby

te dwa ocienne mocarstwa byy przeciwne zaczepnym

krokom z naszj strony, to jest przeniesieniu bezzwo-
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cznemii teatm wojny do prowiucyj polskich, skadajcych

cz integraln, pastwa moskiewskiego.'' — Przedsi-

wziwszy wystawi na oko czytelnikowi wszystko co sprzy-

jao tak zrozumianemu inten-essowi 29. , nie mog pomi-

n tej wanj kwestyi dyplomatycznej.

Za zasad w tej mierze kad: e Austrya nie hya
przecitona, a Prussy sprzeciwiby si nie mogy temu, cze-

goby nam Austrya za ze nie bya poczytaa, z czegoby

na koniec (to jest z wspóczesnego powstania za Bugiem)

Francya i Angha wziy pochóp do skutecznego wdania

si, to nawet do jawnego gronego porednictwa w sprame

Polski.

Dwa wane punkta broni tego zdania: naprzód

natura rozbioru Polski, to jest: wynike z niego midzy
trzema mocarstwami stosunki

;
powtóre kongres \^iedeski,

który wpyn na modyfikacy tego rozbioni, który te

stosunki objawi matu, szczególnij za prawdziwe in-

tencye, prawdziw myl janie w^Tazi.

Jest tedy polityka ro^&/or«, i jest pohtyka kongressu

wiedeskiego. Obaczmy, w jakim obiedwie stosmiku zosta-

wa}' wzgldem 29. Listopada.

Zaczn od pierwszj. Ku kocowi omnastego wieku

lud kilkunastomihonowy przepad, jakby w ziemi, bez

skonu, kiedy posila swego ducha i w wasnem jestestwie

najmocnij poczuwa si zacz. Ten gatunek mierci nie

historycznej, nie spóecznj, ale tylko politycznej, gwa-
towny, prdki, oeniony ze wszystkiemi znakami ycia,

wynalaza dla owych killiunastu , Idlkudziesit mihonów

kobieta zakochana w rozkoszach , ku pomocy swj wez-

wawszy drug kobiet uczciw, bogobojn, i mdi'ego ki-óla

filozofa, przyjaciela Woltera. „Obojtna to rzecz, — mówi
JRaumer, kto pierwszy wyrzek sowo rozhioru, tak jak

jest rzecz obojtn na wojnie kto pierwszy ze strzelby

wypali. " Ja tego zdania nie podzielam ; bo to dla Polski

nie jest rzecz obojtn. S odcienia muy, godne roz-

6*
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wagi; s stopnie zego. Nie wszyscy aktorowie tj sceny

jednak gi-ali rol. Nie wszyscy mieli do tego jednakie

podniety. Jest daleko na pónocy, ku koczynom wege-

tacyi gówny winowajca ; s i tacy , których on pocign,

uwika, których chciwoci swoj do udziau pr0ymusi

„ Jeeli si ze mn nie podzielicie, zawoa, to ja wszystko

wezm" otó — pierwsza i gówna przyczyna akcessu

Austryi i Pruss do dziea, którem Moskwa wdara si

do Europy. Kada, choby najdi-obniejsza okoliczno,

towarzyszca rozbiorowi Polski, zasuguje na wzgld baczny.

Trzeba t rzecz sdzi bez uprzedzenia, tak jakby si nas

nie tyczya; obojtnie jakby nie szo o Polsk, jakby si

tyle krwi za ni nie przelao. Trzeba do tego obra nie

chwilowe, lecz stateczne, niezmienne stanowisko. Z na-

turalnego rozsdku wypada , e kto pierwszy nie wyrzek

sowa rozbioru, komu na tern w samych pocztkach naj-

mniój zaleao, ten ród okohcznoci mnij wicj na-

glcych, pierwszy wyrzecze sowo rekonstrukcyi , to jest,

powie: „oddam co wziem, ale niechaj i drudzy oddadz."

Role si przemieniaj; a tak wskrzeszenie Polski byoby

w stosunku odwrotnym spólnictwa tych samych mocarstw

co j rozebray. Kto najmiiij zyska na rozbiorze, kto

owszem sle na tern wyszed, skorzystaby najmcj z przy-

wrócenia status quo przed rozbiorem, — przed r. 1772.

Austrya znajduje sie w tym przypadku. Austrya

wcaleby si niesprzeciwiaa przywróceniu caej Polski, —
rozumie si pod pewnemi warunkami co do wpywu na

jj mteressa wewntrzne. Polska caa, niepodlega, ale

rzdzona despotycznie jest moe teraz u celu yczn tego

mocarstwa; to pewna jednak, e t tylko bro zaczepn

i odporn zachowaa ona sobie na przyszo, na przy-

padek wojny z carami. Prussy trwayby najduj w uporze

przeciwko caoci i niepodlegoci naszój. Moskwa nigdyby

na to nie zezwoUa.

Wychodzcjedynie z punktu kombinacyj gabinetowych



85

przywrócenie caj Polski rokuje Austryi przewag w Niem-

czech , i zupene bezpieczestwo co do posiadoci sawia-
skich, — Prussom stopie mocarstwa drugiego tylko rzdu,

— Moskwie wygnanie z Em'opy.

Autorstwo naszego upadku pewTiie nie do Austi-yi

naley. Austrya anarchii w Polszcz w r. 1772 bagnetami

swemi nie utrz}Tnwaa. Nie opiekowaa si dyssyden-

tami. Nie przeciwia si poprawie rzeczypospohtj dla

uatwienia sobie przyszej gi-abiey. Gdy naród polski

wyszed z nieadu rzdn ustaw 3. Maja, nie burzya

tego dziea roztropnoci obywatelskij rokoszem targo-

wickim*). W gb Sybeni nie uprowadzaa zacnych Po-

laków ; nie \^7taczaa swych dzia przeciwko sejmom pol-

skim. Zajcie starostwa spiskiego vded\ prz}T5ado, kiedy

Repniny, Saldemy, Wokoscy, Kajzerhngi de facto pa-

nowah w Warszame, w caj^m kraju. Maciinacye Moskwy

na dugi czas grabie poprzedzaj, Z kime to wojowali

rycerze Baru? Czy z Austiy? Czy owszem w Austryi

nie znajdowali przytuku po\sieleki'o przemoc wj^Dieraa

ich z ojczyzny? Na gi-anicy szlskiej rozma^yia z nimi

Józef n.; przyi-zeka pomoc. Wreszcie Spi, lubo polski

od wieków, pooeniem jednak swojem, oddzielonem od

polskiej gi-anicy, wewntrz Wgier, bardziój do Austryi

jak do nas nalea. — Tu bierze pocztek podziemna ro-

bota! „Poniewa dwór wiedeski" — rzeka Katarzyna

jednego poranku do Xicia pruskiego Henryka, — „po-

zwala sobie szarpa Polsk, wic równe do tego prawo

maj i inni ssiedzi." Uraona na pozór zajciem przez

wojska austr}'ackie tj maow^anej posiadoci, w duchu

szczerze si z tego cieszya. „Wtj to Polszcz" mówia

*) Austrya tak dalece nie bya przeciwua konstytucyi 3. maja,

e sejm czteroletni jedynie dla dogodzenia temu mocarstwu koron
polsk ofiarowa domowi saskiemu; jak o tem napisa Kotaj
w dziele o upadku konstytucyi 3. maja.
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dalej ze spuszczonemi oczyma ku ziemi, „byle si schyli,

zawsze co znale mona." Chodzio podówczas caro-

wj o uprztnienie trudnoci w zawarciu pokoju z Porta.

Zachciao si jej wielu i rónych rzeczy: obudwu Kabard

i wyspy na Archipelagu, tudzie udzielnoci Krymu, Mul-

tan i Wooszczyzny. Fryderyk pochlebia Katarzynie;

wizerunek jej umieci w sw}!!! gabinecie; utrzymywa

z ni prywatn, korespondency. Ona potrzebowaa wten-

czas porednictwa Fryderyka w ukadach z Porta; potrze-

bowaa wspólnika dalszych zamysów. „Gotów mnie od-

stpi" mówia tego samego poranku do Hemyka pru-

skiego, — „o jakebym go rada przywizaa do siebie

choby najkorzystniejsz ofiar!" — „Nic nadto atwiej-

szego - odpowiedzia Henryk, ,, trzeba mu to ofiarowa,

bez czego jego kraje nie maj z sob zwizku. To jest

bez czego w skadzie Pruss nie byoby loiki, którj tak

wiele Fryderyk II. mia w swej króleskij gowie. Bez

czego pastwo pruskie byoby tylko rozerwan kiszk

geogi'aficzn. „Heniyk rozumia przez to malborskie,

pomorskie, chemiskie i Warmij. — „Dobrze!" — od-

powiedziaa pocichu Katarzyna, — „byle to tylko nie

zepsuo równowagi w Europie; co do mnie, nie pragn

niczego dla siebie." — Krótkie byy namysy, prdka

zm.owa. Carowa umaczaa palec w atramencie, i co kto

ma wzi, oznacz}^a trzema pocigami na karcie Polski. —
Jak wygldaa ta K^atarzyna? Mówi, e to miaa by
kobieta agodnego Avejrzenia, z anielskim umiechem.

Prdkie s poczty moskiewskie, i rcze konie jak

myli samodzierców ! Pospieszy Henryk z t wiadomo-

ci do Berhna. Po przybyciu jego z Petersburga Polska

bya jeszcze caa i bezpieczna przes cay de jeden,

ostatni w dziejach swoich. Przez ten cay dzie, podobno

pierwszy i ostatni w swem yciu , Fryderyk wielki by
poczciwy.

Przez ten cay dzie, jak gosz pamitniki godne
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wiary, obrusza si, zyma na Heniyka: zamknity w kró-

leskij komnacie, gboko rozwaa, duma. WiecAteusz.

który w nic nie \^ierzy, zdawa si obama kary Boga

za udzia w tej sprawie ? Przemóg jednak pozorny in-

teres stanu. Nazajutrz przeprosi brata , ucisn go z unie-

sieniem i rzek: „Pi-ojekt Katarz}iiy zbawi monarchij

Prusk." Myli si w tym wzgldzie, bo temi oto sowy
pocign monarchij pmsk w ulego, w potrzeb ci-

sego przemierza z Moskw, z którego nigdy si nie w}'^-

wika. Napisa do Petersbm'ga ; — „ Co powie Em-opa ? " —
„Katarzyna odpowiedziaa: „Ja wszystko na siebie przyj-

m."*)

Tmdniej sza sprawa z Maiy Teress, bogobojn,

obyczajów nieskazitelnych
,
powszechnie powaan, niena-

widzca Fryderyka za Szlsk , Katarzyn za jawne wszete-

czestwa. Obui'zya j sama myl przymierza z bezwsty-

dnemi ssiadami dla spenienia takiej zbrodni, jakiej do

tychczas nie byo przykadu w wiecie clurzeciaskim.

Oddajmy sprawiedliwo tym nawet co si le z nami

obeszh. Austrya szlachetniej w tym wzgldzie mylaa
jak Prussy. Jest jednak co powanego, i chrzecia-

skiego w tm staroytnem pastwie. Dugo i szczerze

opieraa si Marya Teressa namowie; ofiarowaa ewakua-

cy starostwa spiskiego, dla uchylenia przykadu, i po-

dniety do dalszych rozbojów w Polszcz. Gdy to nie sku-

tkowao, postanowia wyda w^ojn Moskwie. W tym celu

daa od Prus neutralnoci. Lecz i ten prz)T)adek na-

przód by przewidziany w zmowie Katarzyny z Prussami!

*) e nie Fryderyk W. ale Moskwa pierwsza powzia zamiar

rozbioru , dowodem jest instrukcja Katarzyny przed pierwszym

podziaem dana moskiewskiemu ambassadorowi w Warszawie;

w paacu Igelstroma znaleziono t instrukcy r. 1794; rzd rewo-

lucyjny ogosi j w Gazecie rzdowej, tudzie w gazecie wolnej

warszawskiej z tego roku. m
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Fryderyk W. owiadczy „e w takim razie musiaby na

mocy traktatu Moskw posikowa."

A zatem Austrya clicc zapobiedz rozbiorowi Polski

musiaaby wojn prowadzi, jedynie w interesie niepo-

dlegoci naszj, z nieprz}'jacielem który jej tyle klsk

zada, z bohat}Tem wieku wspartym ca Moskwy po-

tg. Pooenie byo zbyt trudne, nadzieja powodze
zb)^ wtpliwa. W tj alternatywie albo strasznój wojny,

albo pokoju z nabyciem piknej Galicyi, có miaa pocz
Marya Teressa nad schykiem lat swoich? Nieusprawie-

diwiajc bynajmnij tego kroku, trzeba powiedzie, e
jej akcess by przymuszony. Wpyn w to take upadek

ministerstwa Xicia Choiseul. Po czci przyoy si

i Kaunitz , stary , nadty gap' , który zwyk by mawia,

e mier najukochaszego przyjaciela ani na minut nie-

przerwaa jego toalety, ani na minut nieskrócia jego

obiadu. Otó pierwsza scena najtraiczniejszj katastrofy

omnastego wieku. Dwa nastpne rozbiory wypyny
z pierwszego*): dla mylcego historyka pierwszy tylko

jest gówn rzecz. Zwykle zbrodnia pociga do zbro-

dni. Aeby nieutraci jednej czci, trzeba byo potem

rozszarpa ca Polsk. Polska odnowiona dzieem cztero-

letniego sejmu, czyby bya nieodzyskaa krajów zabra-

nych pierwszym podziaem?

Te s charaktery rozbiora Polski. Pohtyka gabinetu

berliskiego ciemna; akcess Austryi mimowolny; — rze-

czywicie samj tylko Mosk\vy postpowanie w tym roz-

boju niesie na sobie cech wielkij konsekwencyi i rozu-

mnj przewrotnoci, naostatek zgody z natm- tego mo-

carstwa, z jego rozlegemi widokami**).

*) Austrya w drugim rozbiorze nie miaa adnego udziau.

**) Poo tu wyrazy bardzo znakomitego publicysty:

„La mort de la Pologne avait ete prononce sur le champ

de bataille de Pultava. L'effacement de la grand puissance sue-

doise appelait necessaii^ment la Russie yers le centr de TEurope.
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Bya Austrya \\ielka i potna przed rozbiorem Pol-

ski. Moskwa nie naleaa wtedy do Eui-opy. Nie bya

jeszcze w tj czci mata. Austrya po stracie Galicyi

nieprzestanie by wielk i potn. Moskwa po stracie

Polski, skadajcej cz integraln tego pastwa, znowu

wi'óci do Azyi. Nie bdzie nawet tak jak bya przed

rozbiorem Polski, dla wanj przyczyny, bo cho kolos

nie zmoskwici swej grabiey, naby ni jednak od cza-

sów Katarz}Tiy narowów europejskiego kraju , od których

nieatwo przyjdzie mu si odzwyczai; jak nie atwa jest

nieokrzesanemu synowi fortuny, który przypadkiem zosta

wielkim panem, przywykn po stracie majtku do da-

wnego ubóstwa. Austiya w t}Tn przjT)adku si nie znaj-

duje. Seki-et moskiewskiej potgi tkwi w Polszcz: ztd

car jedn rk siga do Stambuu, diiig do Parya; ztd

wpywa na wschód i na zachód. Gahcya politycznemu

systematowi Austryi takich korzyci nie przyniosa! Czy
mog i z niemi w porównanie nie tak Uczne miliony

czystego dochodu, w^yw^ajce po odtrceniu kosztów

administracyi do kassy cesarza austiyackiego z akwizycji,

którój strzedz potrzeba, a która nawzajem Austrji nie

strzee, — dla której weszo si w stosunki najnieko-

rzystniejsze z pónoc, — dla którj Marya Teressa tyle

razy si spowiadaa, tyle ez wylaa, i tyle bezsennych

nocy strawia, — która jej tak ciya na sumieniu w osta-

tnich chw"iach! — „Der Kaiser will das Ldnderle ab-

gebeti," mówi Austryacy w Wiedniu. — ,.adnej pidzi

Pour cela ii fallait envahir la Pologne entiere. Mais c'etait s'atti-

rer sur les bras la Prusse et TAutriche. Par conseuent la Russie

songea a la partager en se reservant la part du lion. Les por-

tions ont suivi les degres de la puissance des spoliateurs: la Russie

a eu plus que TAutriche, et celle ci plus que la Prusse. Ces deus

dernieres puissances ont pu prendre nioins que la premier, moins

encore pour avoir nelgue choae , que pour empecher la Russie

d'avoir trop." de Pradt.
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ziemi polskiej nieoddam " — inowi Moskwa av Petersburgu.

Cz Polski w rku cara staa si broni zaczepn nie-

tylko przeciwko Austryi ale i Prussom. Tej broni cesarz

austryacki i król pruski z równ atwoci na Moskw
nie wyostrz. Wzajemno szkodzenia sobie nie jednaka

pod tym wzgldem. Moskwa stroia i stroi kabay w Ga-

licyi i w Wgrzech; przez wpyw swój nad Greko -nie-

unitami, poduszcza intrygi i w innyci dziedzictwach au-

stryackich. Niemao jest Rusi pod berem Habsburgów,

niemao Samaszczyzny jeszcze niezniemczonj
,

pod

któr si Moskwa zawsze podkopywa bdzie, z któr

si wdziera jak w SAv iscizn nigdy nieoduczy. Nie na-

daremnie to car Piotr, Wszech -Rusi nazwa si carem.

Samo przebywanie wojsk moskiewskich po nad granic

galicyjsk, szczególniej od lewego brzegu Wisy, w rodek

pastw austryackich potg samodzierców pomyka. Han-

del czarnego morza uatwiony zaborem Polski wschodnio-

poudniowj, ztd wjiyw wyczny do Miiltan i Woo-
szczyzny; wreszcie zbrojne w wschodnich interessach

porednictwa silnie dotykaj z tj strony i odleglejsze pro-

wincye domu austryackiego. Nie s to nowe prawdy,

lecz nieodmienne jak rachunek! I nie sdmy, eby ku

sobie nie obracay caej czujnoci gabinetu wiedeskiego.

Austrya i Prussy, — bo z punktu sawiaszczyzny po-

oenie obudwu mocarstw jednakie w obec autoki-aty, —
ulegaj tedy bezporedniemu ogromnemu cinieniu Moskwy,

wynikemu z ich wspólnictwa w podziale ziemi naszj.

Ulegajc temu cinieniu, dalej je w gb Em^opy rozszerza

musz. Prze tym ksztatem moskiewski ogrom i na

mniejsze kraje niemieckiej federacyi, gdzie si jego lubne

zwizki zagciy. Moskwa o tyle dziaa na ca za-

chodnio -poudniow Em-op przez porednictwo Pruss

i Austryi, jako pierwsza i gówna trójcy osoba, o ile

pohtyk sawiaskich plemion, której zasady, nadzieje

i bujno przyswoia sobie nabytkiem najrozleglejszj czci
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Polski — tej prawdziwej , tej jedynej wyobrazicielki olbrzy-

miego sawiaskiego rodu, jego wietnoci, mocy i ogady
— o ile postrachem dziaania w duchu tj niebezjtiecznej

pohtyki, i rozwinienia mieczem zaborczym jej ob>zernych

planów, utrzymuje obadwa pomienione gabinety w sro-

motnj od siebie zalenoci.

Te s, te by mog szczególniej dla Austryi, kon-

sekwencye udziau w rozbiciu Polski nierównego z mno-

gich wzgldów, udziau niechtnego, przymuszonego! —
Jest tedy, bynajmniej o tem niepowtpiewajmy

,
i)oZY«/A;a

rozbioru, i wypyn kiedy z dziaów nierównych ki-wawe

zatargi. Natura gi'anic moskiewsldch od cian pruskiej

i austryackiej , systema obronne obudwu mocarstw sabe

z tej strony, a przeci^Nnie punkta strategiczne dla MoskwT
niezmiernie korzystne , osobliwie w razie zaczepnej wojny,

któr wypowiedzie i natychmiast rozpocz kady car

moe na gnmcie czyto pruskim, czy austryackim, bez

naraenia swej linii operacJinej : tomacz sytuacy ger-

manizmu objuczonego kawakami Polski, przed obhczem

moskiewskiego samowadztwa.

W tych stosunliach noivej pónocy z giennanizmem

w ogólnoci, a szczególniej z Austry, opartych na ro-

zbiorze Polski, trzeba tedy widzie zaród naszego zmar-

tMTchwstania , w talom prz}'padku
,
jeliby postp czasu

na drodze rewolucyjnej zbyt by poicolny dla ushutecz-

nienia tego dziea.

Podug tych zasad polityki zewntrznej waciwej
narodowemu powstaniu, moghmy niewahajc si zatrzy-

ma po 29 W. X. Konstantego jako zakadnika w War-
szawie, albo i nada mu w potrzebie inny charakter po-

lityczny; moghmy rozbroi jego gwardy i wpa do Litw}-

bez obawy Austryi, bez adnego wzgldu na Prusy*),

*) Le genera Chopcki — pisze Chapowski w swcm licia

(Lettre du genera Chaponski sur les evenemens militaires en

Pólogne et en Zdthuanie. Paris 1831, p. 5.) arait ausai la per-
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Stara kancellarya Metternicha byaby natychmiast poja:
jakie z td skutki wynikay dla powstaców, dla cara,

i dla Austryi. Wszystkoby wspierao miaych, nietylko

fortuna, ale i Metternich.

Nie! Z tj strony nie grozio rewolucyi 29. adne
niebezpieczestwo. Kade powstanie Polski, nie przy-

bierajce charakteru zaburzenia spoecznego, w takim

samym, jak ostatnie, znajdzie si pooeniu wzgldem

Austryi. Ci ludzie w Warszawie, którzy, przez okiezanie

powstania dyktatm' , stracili dwa miesice czasu po 29. Li-

stopada, a dzisiaj mówi, jakoby tego wzgld na Austry

wymaga, — ci niczem niepoprameni publicyci, nie po-

jli ani skutków rozbiom Polski ani natury austryackiego

w nim spólnictwa. Austrya cilój nieli Prassy zacho-

wywaa neutralno wzgldem powstania passujcego si,

dziki dyktaturze , czterma tylko województwami na lewym

brzegu Wisy z caym ogromem Moskwy. Nie wzbra-

niaa galicyjskij modziey wstpowa ród tych okoli-

cznoci w ojczyste szeregi; uwizia wprawdzie Dwerni-

ckiego, lecz uatwia powrót do Polski wszystkim niemal

z jego korpusu, którzy wróci chcieU. Ta sama Austrya

byaby jawnym sprzymierzecem Polski w wojnie prze-

ciwko carowi
,
prowadzonj si pitnasto miUonowj lud-

noci na wlaciicym teatrze; byaby widziaa swój interes

w powstaniu rozwijajcem si na przestrzeni 11,000 mil

kwadratowych, wstrzsajcem gwatownie i najezdnie tron

samodziercy od wierzchoka do podnóa. Ludy czuj,

gabinety rachuj! Tamtych sympaty wzbudzaj nieszcz-

snasion que les troupes prussiennes 8'assemblaient pour entrer en

Pologne si nous entrions eu Lithuanie. II m'envoya plusieurs

fois chez le consul de Prusee, pour faire des representations a ce

eujet; ii recut a cet egard des eclaircissemens. Le consul etait

entierement de mon avis, que nous n'awions d'ennemis a com-

battre dans ce moment que la Russie, et d'allies que nous-memes.
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cia i heroizm; tych tylko powodzenia i rachuby, Temu

czegoby Austrj^a za ze nie wzia rewolucyi 29., Pnissy,

jak wspomniaem adn miar sprzeciwi si nie móg)'.

Porednictwo Austiyi i Francyi omielonej takiemi po-

stpami z naszj strony , wstrzymaoby bez trudnoci ga-

binet berliski od zbrojnj interwencyi w sprawie 29.,

biorcj podobny kierunek*).

W takim stosunku do dwóch ociennych mocarstw

znajdowaa si sprawa polska, i zaiste jeeli wolno po-

wstacom politykowa , dyplomatyzowa , to ^dyktatura na

tych tylko zasadach po^\inna bya opiera swe dziaania!

Nic jednak w}Tanij nieokazuje prawdziwoci tego wszy-

stkiego co tu powiedziaem, jak kongi'ess wiedeski, jak

negocyacye które si na tym kongressie toczyy dla za-

atwienia polskich interessów. Majc nastpnie cokolwiek

szerzj o tern pomówi, wspomn teraz, e kiedy nieudao

si Austryi, Anglii i Francyi po upadku Napoleona caj
wskrzesi Polski, mocarstwa te niepominy niczego „coby

na przyszo przjiiajmnij powstanie narodu polskiego

uatwi zdoao." Caa pohtyka rozbioru, któr roztrz-

snem, z ukiycia na jaw ^v)'chodzi w ywych sporach,

nieporozumieniach, które pokilkakrotnie zgod gównych

mocarstw na kongi*essie wiedeskim z powodu Polski,

wichrzyy, i raz nawet do zei*wania doprowadziy, — czemu

tylko niespodziane wyldowanie Napoleona z Elby prze-

szkodzio. Nie przez lito nad nieszczUwym narodem,

nie dla wymierzenia sprawiedMwoci jego bohatrstwu, po-

wiceniom i W^trwaoci po stracie udzielnego bytu, ale

dla dobrze z rozumianego interessu Em'opy przemawia

wówczas TallejTand, Metteriiich i Castlereagh za Polsk

*) „Prouvez," — powiedzia rzd fraucuzki do naszych agen-

tów w Paryu, — „que votre rtcolutkm est generale. Cest au

dela du Bug, est dans vos anciennes provinces qu'il faut porter

oos armes, pour que iious vous assistions." (Cabet II. vol. p. 94.)



94

ca i niepodleg. Moskwy przewaga tych nawet nie-

pokoi zacza, którzy, nie postrzegajc e Alexander

bardziej dla siebie nieli dla nich wojowa z Napoleonem,

wielce si mu by obowizanemi sdzih. Komu nie s
znane noty Metternicha pisane podczas obrad wiedeskich

w interessie narodu polskiego, noty wyraajce rzeszywist

polityk Austryi ? „ Nigdy Austrya "• owiadcza wtedy ten

minister, „niewidziaa nieprzyjaciela w Polszcz wolnj

i niepodlegj ; zasady, których si wtj mierze trzymah

i dostojni poprzednicy Cesarza JMC i on sam do epoki

rozbiorów r. 1773 i 1794, nie poszy w zaniechanie, tylko

jedynie skutkiem okolicznoci naglcych i niezalenych od

woli monarchów austryackich. *) " Gdy Alexander dla

zatrzymania caego Xistwa warszawskiego , które wojska

jego zajmoway , wyhcza swe zasugi w walce przeciwko

spólnemu nieprzyjacielowi; gdy si sam jeden najuporczy-

wij sprzeciwia bytowi udzielnemu caj Polsld, dla którj

Austrya adnych ofiar nieahwaia*"''); gdy w tym celu

samych podmawia, udzi Polaków to nadziej poczenia

wszystkich czci kraju pod jego berem, to swobód kon-

stytucyjnych; gdy nakoniec okazywa gotowo do wojny

w razie dalszego sprzeciwiania si innych mocarstw:

przyszo do tego, i jedyn rkojmi bepieczestwa Eu-

ropy upatrzono na kongressie wiedeskim w zachowaniu

przynajmnij narodowoci Polskij , w dotrzymaniu zar-

czonych jj przyi'zecze. Lord Castlereagh da imieniem

W. Brytanii, aeby spólnicy rozbioru przyjli systema,

czynice im saszcsiyt w przekonaniu Polahóiv. „Jedynie

tylko szcscie tego narodu" — mówi, — potrafi zmniej-

*) P«r un concours des circonstances imperieuses et indepen-

rantes de la vólonte des souverains d'Autriche...

**) „Qu"elle ne regretterait pas de plus grands sacrifices pour

le retablissement d'uii royaimie de Pologne independant et regi

par un gouvei'uement national.'' (Sowa uoty Metternicha.)
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szy obaw nadzw}Xzajnego wzrostu moskiewskij potgi.
'"

Europa, reprezentowana natenczas przez samych pra^\^e

absolutnych monarchów, nie mogc (osobUwie po wyl-

dowaniu Napoleona, które zuaglao sprzymierzonych do

prdkiego rozstrzygania najzawilszych zagadek) odeprze

od siebie Moskwy Polsk ca i niepodleg, niemogc

wskrzesi naszej potgi politycznj, odwoaa si do na-

szych uczu patryotycznych , do niepodlegoci naszego

charakteru. Zdawaa si mówi do nas: „póld nieprze-

staniecie by Polakami bezpieczn bd od pónocy!'' Na

tj drodze , w tym duchu powstao królestwo polskie z in-

stytucyami Uberalnemi, z zapewnieniem wszystkim Pola-

kom swobód narodowych. To mae królestwo polskie z sej-

mem, konstytucy i carewiczem Konstantym niebyato

rewolucya 29. Listopada rzucona w kolebce przez Au-

stry, AngH i Francy pod stopy moskiewskiego kolosu?

— Polityka kongTessu wiedeskiego *) w utworzeniu takij

*) Autor dziea Coup d'oeil sur Vetat politiue du royaumt

de Pologne sous la domination russe, pendant les uinze annees

de 1815—1820. (Paris Heidoloff et Campe 1832) tak si wy-

raa w tej materyi na str. 27. po wyliczeniu gównych rozporz-

dze kongres^u wzgldem Polski:

„Toutes ces stipulations , dictees en apparence par la bonno

,,foi et la franchise, conserveront elles le meme caractere aupres

„de quiconque les examinera d'un oeil scrutateur? N'y reconnait-

„on pas plutót un germe de discorde, adroitement glisse, pour

„faire naitre tót ou tard la necessite d'un autre arrangement de.s

„choses? — Peut-on en effet concevoir Tesistence d'un peuple

,,comme nation, sans lui assurer Tindependance? — Peut-on lui

„garantir avec securite la nationalite, des institutions liberales,

„une libr communication interieure, sans lui accorder Tuniue

„bouclier conseryateur de tous ces bienfaits? Quelles que soient

„les protestations des cabinets europeens de la sincerite de leurs

„intentions
;
jamais on n'admettra qu'ils aient pu croire a la duree

„d'un nouvel ordre de choses en Pologne, des qu'elle fut con-

„damnee a avoir avec la Russie une plus etroite jonction que

„celle d'une commune dynastie."
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Polski, z polityki rozbioru wypyna. Powstanie nasze

byo wywoane; zyskao sankcy Austryi na lat pitnacie

przed swem wybuchnieniem.

Lecz przestamy politykowa! . . Nie bez pewnj

odrazy zapuciem si w badanie interessu narodowego

pod wzgldem dyplomatycznym, gdzie tyle pro i contra

powiedzie mona. Uczyniem to jed>Tiie dla okazania, e
temporyzacyi dwumiesicznej, która podkopaa spraw

kraju, te nawet nie usprawiedlimaj pobudki, które jj

za pozór suyy w mniemaniu autorów i stronników dy-

ktatiuy. Zreszt, zdaniem mojem, powstanie w Polszcz

nigdy nie powinno si oglda na polityk zewntrzn,

nigdy do niej stosowa swych kroków. S czyny, mdrsze

od najgbszych rozumowa. S zdarzenia, których re

pojmie aden dyplomatyk. Do takich zdarze nalea spisek

koronacyjny; do takich zdarze nalea}^ take pierwsze

chwile rewolucyi 29. I te i tamten, wzgldy postronne,

polityka zewTitrzna dyplomatów naszych, daremnemi uczy-

niy dla sprawy narodu.

Po skreleniu ksztatu rzecz}- w ziemiach zabranych,

i wyoeniu gównych zasad naszj poUtyki zewntrznj

szczególmj co do Austiyi i Pruss, rozumiem, i mi wy-

pada, wprzód nim przystpi do opisu zdarze 29. Li-

stopada, i wynikej z nich omiomiesicznj walki z Mo-

skw, zatrzyma jeszcze uwag czytelnika nad scen tych

zdarze, nad Polsk nadwilask. Bd tedy mówi o rz-

dzie królestwa polskiego kongi-essowego , zajmujc w to

przestrze lat pitnastu od utworzenia jego do upadku.
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KRÓLESTWO POLSKIE KONGRESSOWE.

iizdy Wielkiego Kicia Konstantego w Warszawie, jego

wadza, jego charakter, nadewszystko za polityka ga-

binetu petersburgskiego w tych szczególnych pitnasto-

letnich stosunkach Polski konstytucyjno] z carstwem ab-

solutnem, wymeraj tak wieloraki, tak widoczny wpyw
na wszystko co si dziao w cigu naszego powstania ; ten

nieszczsny zasiew tak wybuja , wyda tak gorzkie owoce

dla Polski i dla Moskwy, e nikt, jak sdz, nie pojmie

historyi 29, kto pierwj nie rzuci okiem na t dziwn
epok. Królestwo konstytucyjne midzy Prosn i Bugiem,

jeden z tych efemer}'cznych utworów w pohtyce , które,

jak widzimy, osobh\\ie w nowszj historyi, jawi si bez

gruntu pod sob, i bez ujcia wewntrz, jedynie skutkiem

protokoów i konferencyj dla dogodzenia widokom wiel-

kiego obcego pastwa, byo dodathiem ogTomnj Mo-

skwy, poniewa odrazu, to jest w pierwszj chwiM po

upadku Napoleona, jj czci integiuln, czyh jej za-

okrgleniem zosta niemogo. Interessa moralne i mate-

ryahie, duch i cywilizacya, prawa i obyczaje; przeszo
i przyszo nieszczhwj ki-ainy, która tym sposobem

powstaa, wszystko to byo za obrbem owj kombinacyi.

Moskale chcieh konstytucyjny dodatek zamieni w cz
integi^aln swego pastwa; Polacy korzystajc ze zdarzonej

sposobnoci chcieli t czstk dwign cay kraj: otó
Mocliiiacki i/'iwstuiiif 1. /
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historya kongressowego królestwa. Musiao wic przyj
do tego, e budowa sklecona ua prdce, dla oka, bez

fundamentów, runa z wielkim oskotem! Lecz byy
chwile, e moga w swych gruzach zagrzeba chytrych

architektów, co j dla tego tylko postawili eby si za-

pada.

W utworze królestwa, nawet w pierwotnym jego zarysie

bya gboka obuda. Kiedy Napoleon burzy z jednej

strony odwieczn, Austry, z drugij Prussy, posuwajc

swe najazdy ku Wile, wtenczas mody Alexander po-

czytywa rozbiór Polski za bd moskiewskiej polityki.

Dla czego ? Bo Polacy widzieli w Napoleonie swego przy-

szego wski'zesiciela. „Pod mojem panowaniem" mówi

„ nigdyby nierozebrano Polski. " Majc niezadugo utraci

te kraje, któremi Moskwa staa si europejskiem mo-

carstwem pierwszego rzdu, próbowa czyh rozboju swój

babki nie zdoa zatrzyma podejciem. Ten wspaniao-

mylny monarcha tem goniej ubolewa nad losem Polski,

im gwatowniej bia fala od zachodu, mogca swym rozle-

wem w poprzek Eui"opy nasz statek poamany z toni wy-

rzuci. Blizcy owej chwili kiedy caa Polska znowu zaja-

nia miaa na pónocy, stahmy si godnymi jego poli-

towania! Wtedy unosi si szlachetnoci serca, wielkoci

duszy, i niebyo takiej rzeczy, którejby nieobiecywa nie-

szczliwemu narodowi*).

*) Do mao znanych okolicznoci w tej mierze naley nast-

pujce zdarzenie: r. 1805 znajdowa si Alexander w Puawach.

Kilkuset obywateli polskich z GaUcyi ówczesnej i z czci Pruss

pospieszyo z zaniesieniem do niego proby aby ich poczy z

brami zostajcemi pod jego berem. Petycyonaryusze nie prze-

pisyAvali adnych form w jakich to poczenie miao nastpi.

Kto by gównym motorem tego projektu, atwo domyli si

mona. Alexander mile przyj propozycy do któi'ej akces swój

przysa do Puaw i Xie Józef Poniatowski, przez adjutanta

swego P. Brzostowskiego. By tedy Alexandcr w r. 1805 w Pu-
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Krótko mówic: póki z wszelkiego rachunku ludzkiego

zdawao si niepodlega wtpliwoci , e Francya idc tylko

za wasnym interessem odbuduje Polsk dla stumienia

koalicyi w samym zarodzie, dla trzymania na dal w ryzie

domów habsburskiego i brandeburskiego
,
poty Alexander

nie zaniedbwa niczego coby mu mogo zjedna przy-

chylno narodu polskiego. Szo w tern tylko o rozdwo-

jenie Polaków; poczci i o to, aeby ich samych, jeliby si
udao, skoni nieproszonemi dobrodziejstw)' do powci-
gnienia zapdów francuzkiego ora. Przed tylyckiemi

ukadami, Alexander, przymierzeniec króla pruskiego,

wpada na myl szczególniejsz: z Woynia przywouje

generaa Kniaziewicsa do swej gównej kwatery w Kró-

lewcu. „Rozbiór Polski" rzek car do Kniaziewicza, „jest

bdem, który ja z mojej strony, naprawi ile to odemnie

bdzie zaleao, poczytuj za obowizek." Po tym wstpie

owiadcza Kniaziewiczowi
,
„e przedsiwzi utworzy

wojsko polskie i dowództwo nad tern wojskiem jemu po-

awach królem polskim, przez cae trzy dni i tytuu króla pol-

skiego przez teu czas uywa w dziedzinie swego ministra spraw

zagranicznych. Napoleon, któremu wtedy szo o to aby wstrzy-

ma pochód wojsk Alexandra i spóni wspólne jego dziaanie

z Anstrj-j, nie o\\aadczajc sie formalnie nie przeciwi si jednak

temu zamiarowi cara. Wszelako pokonawszy go pod Austerlitz,

ju ani mówi sobie o tern niepozwoli. Tym sposobem upado
to królestwo w samym zawizku. Dla przyczyn niewiadomych,

jak wie niesie z urazy osobistej do cara, stary Xie Adam
Czartoryski G. Z. P. mia by przeciwnym tej kombiuacyi poli-

tycznej. Gdy potem (w r. 1806) Alexander usiowa nakoni
króla pruskiego do koalicyi przeciwko Francyi, posa mu, aby

go przekona o swej szczeroci, originalne podpisy tych Polaków

którzy go jako pruscy obywatele w Puawach bagali o poczenie

caej Polski z Moskw, których prob przyjmowa, i na mocy

czego przez trzy dni by królem polskim w Puawach. Tylko

nage skutki bitwy pod Jena zasoniy zdradzonych przez Cara

petycyonaryuszów, od zemsty Prusaków.
1^*
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wierzy. "" Francuzi ju byli w Warszawie. Nikt niewtpi,

e Napoleon przynajmniej czci Polski nada byt niepo-

dlegy. Legiony polsko -moskiewskie przez Alexandi"a

zebrane w guberaiach, miay tedy by zbrojn protestacy

samych Polaków przeciwko temu zamiarowi, to jest prze-

ciwko Xistwu warszawskiemu. Odpowied Kniaziewicza

zbia Alexandra z tego toru. „Jakto N. Panie, rzek do

cara, dzisiaj kiedy sie organizuj, legiony polskie w War-

szawie pod protekcy Francyi, jabym mia jednych braci

uzbraja przeciwko di-ugim?"

Wkrótce potem w r. 1811 zaczy z rónych nasion

dojrzewa nieporozumienia midzy gabmetem tuileryjskim

i petersburskim. Na przypadek wojny nowe ze strony

Alexandi"a zabiegi , nowa o byt Polski troskliwo. Kistwo

warszawskie wywierao silny wpyw na wspóziemiaskie

prowincye przez Moskw zabrane. Gdyby przyszo do

kroków nieprzyjacielskich Litwa i Ru same przez si

odpaday, i nic tego niepochybnego rezultatu wojny z Na-

poleonem odwróci nie mogo. Alexander znowu obiera

t chwil do wynurzenia swych uczu dla Polski. „ Czego

chcecie — mówi do kilku Polaków w Petersburgu, —
konstytucyi? Bdziecie j, mieh. Chcecie by wszyscy

razem? Bdziecie wszyscy razem! I czemiibym nie mia
woy na gow korony polskiej, jeeliby si to ivam

podobao? — Taka bya natenczas polityka autokraty,

taki jzyk. Mniemaby kto, e chcia ubiedz Napoleona

w sawie wskrzesiciela Polski.

Dla nadania waloru tm ujmujcm owiadczeniem

co ywo krz-ta si okoo polepszenia losu województw za-

branych Litw przynajmnij uszczHwi zamierza, aby

si temu dzieu Polacy z nad Wisy przypatrywah, aby

Xistwo warszawskie nieubolewao nad niedol wspó-

braci za Bugiem i Niemnem, a ci Xistwu udzielnemu

zazdi-oci niemieli przyczyny. Jake daleko sigaa prze-

biego tego cara! UssczUicienie Litwy, tj naówczas
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pery pastwa, nazywa swoim wielkim projektem. Jak

przed pokojem tylyckim Kniazie^vicza , tak teraz przed

kampani 1812 roku przyzywa do siebie Ogiskiego, aby

si przed nim wyspowiada z tych wspaniaomylnjch za-

miarów, „Utworz królestwo Polskie i pocz je z ce-

sarstwem rossyjskiem, tak jak Czechy i Wgry z Austry

s poczone." — albo — mówi dalej do Ogiskiego,

„jeeliby nie przyszo do wojny zijszcz oddawna ukarto-

wany projekt nadania Litwie konstytucyi i innym pro-

wincyom polskmi pod mojem berem. " Jako w istocie

genera Armfeld i baron Rosenkampf zaraz otrzymali

rozkaz uoenia tej konstytucyi. Wittowi i Lubomir-

skiemu poruczono plan organizacyi wojska narodowego;

nakoniec deputacya z gubernii gTodzieskiej , miskiej,

witebskiej, mohilewskiej , woyskiej, podolskiej i kijow-

skiej, któr skadah Lubecki, Wawi"zecki, Szadurski,

Ludwik Plater, Kazimierz Lubomirski, Tadeusz Czacki

i senator Kozowski ^vypracowa miaa projekt ogólny or-

ganizacyi ki-ólestwa polskiego z tych województw.

T dat maj szczególne dla nas wzgldy Alexandra.

Potrzeba ostudzenia w czci przynajmniej zapau patry-

otycznego, którego ogmskiem dla caej Polski byo Xi-
stwo warszawskie w tej pamitnj epoce; potrzeba za-

tarcia uraz do dworu moskiewskiego, uraz caowiecznych
w Polszcz, zakrwawionych jj rozbiorem; potrzeba utwo-

rzenia patryi moskiewskiej ze znakomitych powikszaj

czci panów, w Litwie i na Rusi posiadajcych ogiomne

dobra, upatmjcych bez wzgldu na stuletnie kabay, na

stuletnie ki'zywdy narodowi polskiemu wyrzdzone, wi-
ksze korzyci w zwizkach z Moskw, nieh z Francy;

nakoniec potrzeba zneutralizowania w niewtpUw^ej ju
wojnie z Napoleonem, jej gównego teatm, Litwy: otó
gówne powody yczliwoci, któr potem przypisano jego

hesinteresownem,u, szlachetnemu charakterowi. Car dopi
swego celu: atwowierna Litwa, mimo przysowie, które
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jej mieszkaców przebiegymi nazywa, zbaamucona temi

zabiegami , czci te znieclicona niepojtemi przeszlio-

dami , litóre w polityce Napoleona z dnia do dnia odwle-

kay pierwsze, gówne dzieo jego wyprawy, restam^acy,

caej Polsd,. zacza si way na obiedwie strony. Roz-

dzielia si WTeszcie na dwie partye, nie bioi-c w po-

wstaniu ówczesnem tego energicznego udziau, który móg
przykadem swoim pocign i poudniowe województwa,

który byby nie wtpliwie uatwi, mimo klsk i odwrotu

armii francuzkiej, poczenie tych prowincyj z Xistwem

warszawskiem naostatek i z Galicy.

Dzisiejsze okruciestwa Mikoaja nie zrzdz takich

szkód w Polszcz, jakie zrzdziy uprzejmo i chytro

jego brata , sprawiedliwie nazwanego Grekiem. emy si

natenczas lepiej nieutwierdziU na wasnym gruncie, cze-

mu to przypisa, jeeh nie powikszej czci owym obie-

tnicom Alexandra, jeeh nie jego ukadnoci?

Projekt hrólestiua polskiego, który jak widziehmy

powsta nasamprzód w gowie autokraty z obawy utra-

cenia caego zaboru, który byby przyszed do skutku

dla zmniejszenia wpywu francuzkiego w Polszcz, albo

przynajmniej dla dotrzymania mu równej wagi, natych-

miast zaniechany zosta, gdy ta obawa po kampanii 1813.

i 1814. roku mina. Alexander nie myla zjici co

by przyrzek Polakom w prowincyach zabranych; myla
tylko jakby najzrczniej niedotrzyma sowa danego przed

wojn, powtórzonego tyle razy w czasie wojny, nakoniec

stwierdzonego niebacznie w Paryu, w pierwszm upojeniu

zwycistwa. Rozpoczy si obrady kongressowe. Wojska

moskiewskie zajmoway Kistwo warszawskie; lionstanty

zbiera i porzdkowa szcztki siy zbrojnej polskiej
;
po-

stanowiono i rzd tymczasowy w Warszawie. Zdawao

si rzecz natm^alu i atw Alexandrowi, wcieh to xi-

stwo do carstwa bez adnego tytuu odi-bnej exystencyi.

Dozna w tem jednak oporu na kongi-essie. Europa po
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upadku Napoleona chciaa si zabezpieczy od pónocy.

Pocó bowiem byo prowadzi tyle wojen dla obalenia

jednego kolosu, jeelil3y drugi z przeciwnej strony mia
odziedziczy ca jego potg ? Równowaga wysilaa wszy-

stkie dyplomatyczne rozumy kongressu: rozwaano pilnie

zaczepne i odporne siy, pooenia paskie i górzyste,

zapory gi-aniczne, spawno i uchody rzek, dzielono lud-

no, dusze na uamki: z tych kombiuacyj wypado e
tylko Polska caa moe si sta przedmm^zem dla Europy

w obec moskiewskiego ogromu.

Wspomniaem wyej jakie starania Austrya szczegól-

niej podejmowaa w tym celu. Bya chwila na kongres-

sie wiedeskim, e to uczyni chciano dla wasnego in-

teressu, przez zazdi'o, coby raczej powinno byo by
dzieem sprawiedliwoci, i wypadkiem tych zasad clu-ze-

ciaskich, które kongTess obwoywa za niewzruszone

prawido swej polityki.

Alexandrowi pozostawao tedy W}^di-ze Em'opie t
Polsk, na której ona swe bezpieczestwo gruntowaa,

w której wski-zeszeniu maoco przedtem chcia uprzedzi

Napoleona. Dla osignienia tego celu
,
(co z boleci w}^-

zna trzeba) uy i Polaków. Jak pierwej legiony pod

dowództwem Kniaziewicza miay walczy z Napoleonem,

dla przekonania wiata, e Polacy nieycz, sobie by nie-

podlegymi bez zwizku i wspólnego bera z Moskw, tak

teraz na kongressie w miar oporu, którego od mocarstw

doznawa we wcieleniu xistwa warszawskiego, porusza

wszystkich spryn, dokada wszelkich stara, dla oka-

zama, e sami Polacy gotowi nawet z broni w rku
sprzeciwi si wszelkiej interwencyi obcych gabinetów

w ich sprawie z uszczerbkiem Moskwy. Opinij o sobie

w Polszcz, podbechtywan przez najemnych agentów, na-

strajan przez \vyrodków Ojczyzny, podkopywa, udare-

mnia to wszystko co tylko kongres chcia zdziaa w in-

teressie naszej niepodlegoci. Któ uiepamita ówczesnych
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uroczystoci, balów, zabaw w xistwie warszawskiem

i w Litwie, nie tylko tolerowanych, lecz wywoywanych,

niemal nakazywanych , a brzmicych pochwaami Alexan-

dra, któremi on zastawia si w Wiedniu jako dowodem

ju ugi-untowanój, cisej i niczem nierozerwanj harmonii

midzy Polsk i Moskw, któremi zazdrosnych , chccych

okrzesa potg moskiewsk przez odbudowanie Polski,

to zawstydza, to dyskredytowa? Któ nie pamita e
ten car dobra sobie do pomocy na kongressie takich Po-

laków , którzy sasscsyceni jak mówih jego ufnoci i przy-

jani , nie chcieh si czy ze spraw narodu w r. 1812,

którzy pozostah w Petersburgu to dla tego, e im honor

nie pozwala wdzicznoci osobistej powici ojczynie,

(„ho nie piknie odstpoivaG Alexandra wniesscsciu"),

to znowu dla tego , e bynajmniej nie wtpili o szczciu

bohatyra wieku, a siebie za nic nie poczytywah na szali

waonój w potnej rce Napoleona ? Tych to kilku Alexan-

der pokazywa kongTcssowi jako reprezentantów Polski?

i tumaczów jej ycze. Tych uywa do rozpisu Mstów,

adressów
,
proklamacyj.

Z tm wszystkiem coraz bardziej zapltywa si nasz

interes w Wiedniu. Z tego powodu ju przychodzio do

otwartego zerwania zgody i do poktnych umów prze-

ciwko Moskwie, midzy temi pastw^ami które chciay

pooy zapor jej ambicyi niepodlegoci Polski. Na
dniu 15, lutego 1815 roku stan w tym celu tajemny

traktat zaczepny i odporny midzy Angh, Fracy i Au-

stry. W rku Alexandra zaczy si rwa wszystkie sida

zastawone na xistwo warszawskie. Próno jak móg naj-

wyranij dawa do zrozumienia monarchom sprzymierzo-

nym: e Polacy jemu wycznie swe losy powierzaj, e
nawet w razie potrzeby wezm or aby poprze jego spraw

w brew wasnemu interessowi. Próno take, pierwej nieco,

kaza napisa swemu bratu Konstantemu piorunujc

odezw (ogoszon jako rozkaz dzienny w Warszawie dn.
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11. grudnia 1811, a zatem na dwa miesice przed owym
traktatem), w której przeciwko Em-opie wymierzono te

wyrazy: „e tylko nieograniczona ufiio w Alexandi'ze

doprowadzi Polsk do tego stanu szczcia , które jej inni

obiecywa, ale tylko onjeden urzeczywistni moe." Wszy-

stko to nic niepomagao , bo nikt nie wierzy na kongressie,

abymy sami przez mio ku jego osobie nie chcieli by
potnymi i niepodlegymi: gdy w tern niespodziewane wy-

ldowanie Napoleona z Elby, caej rzeczy tak ju za-

gmatwanej, ej tylko wojna rozstrzygn moga, zupenie

inn posta nadaje!

Ten wypadek by najdotkliwsz klsk dla nas: po-

godzi bowiem rozdwojonych i z uszczerbkiem Polski

przymusi do wzajemnych wzgldem niej koncessyj. Ale-

xander gi'ozi odstpieniem od koahcyi przeciwko Napo-

leonowi zdobywajcemu Francy bez wystrzau. Najmniej-

sze osabienie uwaano za riun wspóhij sprawy; nikt

nieprzewidywa, e nowa walka skoczy si tak prdko
i bez moskiewskiej pomocy. Powicono wic Polsk ca-

rowi, wszake nie bez pewnych w^arunków, jej odrodzenie

si na przyszo uatwi mogcych. Temi warunkami

byy 1. byt odrbny czci xistwa warszawskiego nadal

exystowa majcej pod tytuem hrolestica X)ohkieyo^ po-

czonego z pastwem rossyjskiem przez konstytucy,

2. narodowo dla wszystkich innych prowincyj polskich,

majcych zostawa z sob w handlowych i spoecznych

zwizkach. Trzy czwarte czci xistwa przybray tytu

królestwa. Austrya zatrzymaa Gahcy i odzyskaa ca
Wiehczk, która pierwej do xistwa naleaa. Pmsom
dostay si Gdask, Tom i Poznaskie.

Tym sposobem powstao królestwo polskie konstytu-

cyjne. Co postrach francuzkiego ora, co wreszcie udziel-

no xistwa w^arszawskiego wymusia u Alexandra, po-

szo w niepami za zmian fortuny Napoleona. Jego

upadek zaostrzy w Moskwie ch zagarnieuia tych nawet
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czci polskiego kraju, które do Prus i Austryi przed

utworzeniem xistwa warszawskiego naleay, z których

to xicstwo byo utworzone. Opór caej prawie Eui-opy

przeraonej t chciwoci Moskwy, szczególniej za prze-

oenia Anghi i Austryi zagusza Alexander swemi w ko-

alicyi zasugami. Gdy to niepomogo, stara si go osa-

bi mnieman protestacy Polaków. Gdy i to niepomo-

go, pokona go zupenie korzystajc ze strachu, którym

nabawi mocarstwa Napoleon wyldowawszy z Elby. Usta-

wa konstytucyjna dla czci xistwa warszawskiego, na-

rodowe instytucye dla imiych ziem, byy ze strony Ale-

xandra koncessy dla dobicia dugiego o Polsk targu;

Europa mdziaa w tem tylko zaród naszego przyszego

powstania.

Zapewne, gdyby rewolucya 29. potrzebowaa uspra-

wiedliwienia, mogaby je znale najpierwej w zj wierze,

chytroci i obudzie tego cara, mogaby je znale w sa-

mym utworze królestwa Polskiego. — Obaczmy teraz jak

to królestwo byo rzdzone.

Poo najpierwej t uwag ogóln : historya Polski

kongressowej jest historya wykrocze rzdu przeciwko

ustawie konstytucyjnej. Wykroczenia te byy bezkarne:

bo wczem król polski konstytucyjny zawini , w tem jego

ministrów car absolutny móg zawsze rozgTzeszy. Anty-

konstytucyjne dziaanie wadzy jtrzyo umysy ; oburzyo

nakoniec niech do tego stopnia, e garsztka modziey

podnoszc bro w stohcy cay kraj za sob pocigna-

Wszystko to jest proste i naturalne. Jednake, bardzoby

bdzi ktoby mniema, e to antykonstytucyjne dziaanie

rzdu byo gówn przyczyn rewolucyi. Lud powstajcy

w massie nigdy z precyzy nie wyraa czego chce. Mo-

narchia we Francyi upada w przeszym wieku przy okrzy-

kach „cMeha"; lecz gód rzeczypospohtej nie stworzy.

Ordonanse Karola X. sprawiy w Paryu Upcowe zabu-

rzenie; ale przez oki'zyki precs z ordonansami i vive la
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charte, Paryanie rozumieli upadek restauracyi. To samo

prawie i u nas miao miejsce. Lud warszawski rozry-

wajc bro z arsenau nie upomina si o konstytucy,

,

której nierozumia, lecz o Polsk, któr, dobrze pojmowa,

lubo zreszt, w pierwszych chmlach naduycia antykon-

stytucyjne, miejscowe, za gówny cel tego ruchu nazna-

czono i zadaj t kwesty wszystkim publicystom: gdyby

byh Moskale i najwiciej zachowywali ustaw konstytu-

cyjn w Polszcz kongressowej, czyUby zupene rozwi-

nienie tej ustawy nie byo nas prdzej jeszcze usposobio

do powstania, nieh jój stopniowe ograniczenie? Kewo-

lucya 29 go bya w naturze rzeczy, bya w utworze kró-

lestwa. Carowie moskiewscy nie mogh jej unikn ani

dobr mar, ani bezprawiem. W powtórnym takiej Polski

zwizku z absolutnem ich pastwem, wolno druku, wolne

reprezentantów wyboiy, wolne obrady sejmowe pod wpy-
wem pubhcznej opinii, pod wpywem druku, sowem po-

stp na drodze monarchii Tionstytucyjfiej prowadzi nas

do tego samego rezultatu (to jest do wybicia si z pod

obcej przemocy przez poczenie Polski konstytucyjnej

z ziemiami zabranemi), który zdawa si bezporednio

wynika z targnienia si rzdu na te wszystkie swobody,

z brutalstw W. Xicia, cenzury, pohcyi tajnej, komitetów

ledczych, artykuu dodatkowego i t. d. S bowiem oko-

Hcznoci, w których ucisk to tylko zrzdza, coby bez

niego jeszcze atwiej i prdzej przyszo do skutku. Mae
królestwo nasze byo w takiem pooeniu. Dla tego kre-

lc tu jego charakterystyk nie wyprowadzam pocztku

rewolucyi z wad rzdu, bo rzd tysic razy gorszy byby
trwa, gdybymy byh niepodlegymi. Co tu powiem o kró-

lestwie, o jego yciu konstytucyjnem i administracyi, po-

suy tylko do lepszego zrozumienia wydarze zaszych

w powstaniu, na które ludzie uksztaceni w tej pitnasto-

letniej epoce, na które interessa lokalne, prywatne i pu-
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bliczue, z uiej wypywajce, tak przewany wpyw wy-

wieray.

Dobrze kto powiedzia, e di-obna mouarcliia uteni-

perowana konstytucy, przyczepiona do ssiedzkiego ko-

losu , niczem innem by nie moga tylko kruchem naczy-

niem glinianem pooonem obok elaznego dzbana. Car

Alexander zbyt by przenikliwy, eby od razu niemia

poj na jak faszywym, niebezpiecznym nawet punkcie

stawiao go królestwo kongressowe, czyto wzgldem abso-

lutnego carstwa i dziesiciu milionów Polaków jego beru

podlegycti; czy wzgldem obcych gabinetów, czy nako-

niec wzgldem liberalnej Europy. Moskw, to jest jej

azyatyck arystokracy, jtrzyo, e czstce Polski, któr

prawem zdobyczy pod swe panowanie podcign zamie-

rzaa, dostay si w podziale prerogatywy dla niej samej

obce, j sam upokarzajce. „Jeeli my zwycizcy ho-

dujemy samowadnemu monarsze, dla czegó ten monar-

cha ma by tylko konstytucyjnym królem dla Polaków?"

Tak myleli i mówili rodowici Moskale. Z di-ugiego

wzgldu obce gabinety na ograniczeniu wadzy Alexandra

w jednej czci Polski, na narodowoci Polaków w innych

czciach, zasadzay wasne bezpieczestwo
,
poniekd na-

wet pokój Europy. Ta strona konstytucyjnej Polski bya
dla Alexandra najdelikatniejsza. Nakoniec opinija hbe-

ralna powszechna, o której oklaski si ubiega, wkadaa
na niego pewne obowizki. Ogosiwszy si za patrona

wyobrae i instytucyj hberalnych w Paryu, w Londynie,

w Wiedniu, nie chcia i niemóg zosta odrazu tyranem

w Polszcz konstytucyjnej.

Po inaugm-acyi królestwa mia|Alexander przed sob
trzy drogi: albo pozwoli, eby w myl kongresu wiede-

skiego konstytucya zostaa szczer prawd, charte-verite

;

albo uchyli j natychmiast de f(mio\ albo nakoniec w u-

chyleniu jj postpowa systematycznie, powoh. Pier-

wszego, jako biegy pohtyk niemóg uczyni, bo Polska
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konstytucyjna byaby czy zaraz czy w kilku latach po-

wstaa i osabia impeijum przez oderwanie od niego

Litwy i Rusi. Drugie byo niepodobne bez obraenia

stosunków zewntrznych. Obra wic trzeci ch'og 5^0-

pnioivego zawijania ustawy honstytucyjnej ^ stopniowego

zamieniania królestwa kongresowego w cz integi-aln

Moskwy, dodatku iv saolirgleme , drog, jak przyzna

potrzeba najki'ótsz i najwaciwsz do wyjcia bez nara-

enia sobie i Europy i carstwa, z tego trudnego poo-

enia, w którem go to królestwo postawio. Krótki, bo-

lesny zawód konstytucyjny, którymy przebiegU, niosie na

sobie wydatn cech tego systematu, tak odpomadajcego

charakterowi Alexandra.

Dla Europy mia obrzdy konstytucyjne, mowy przy

otwieraniu i zamykaniu sejmów. Dla odjcia ustawie

konstytucyjnej wszelkiej mocy, dla zaprowadzenia tego

samego absolutyzmu do Polski kongressowj, którym pa-

nowa w Moskwie, mia brata. Wielko-rzdca absolutny

zastpujcy konstytucyjnego króla : ten jest wierny obraz

królestwa. Rzd jego z tych dwóch elementów by zo-

ony: z pozoru monarchii okrelonj, i z rzeczywistego

nieogi-aniczonego despotyzmu.

Z pocztku wszystko szo dosy dobrze. Król zda-

wa si mie szczere upodobanie w tm , co nazywa sw
kreacy, i w jj konstytucyjnym porzdku. Naród, któ-

rego dobra wiara synie od wieków, wywzajemnia mu
si serdeczn wdzicznoci. Widzia w Alexandi'ze dawc
konstytucyi, wskrzesiciela czci kraju, pod którego abso-

lutnem berem za Bugiem i Niemnem, po Dzwin i Dniepr

tyle mihonów wspóbraci zostawao. Piei-wszy sejm by
czystym tych uczu wyrazem. Monarcha nietylko obie-

cywa reszt Polski przyda do kraju kongressowego, lecz

nawet swe wszechwadztwo, carat nieograniczony w Mo-

skwie, podcign pod prawo! Reprezentanci na te tak

pochlebne owiadczenia odpowiadali dzikczyunemi ho-



110

darni. Prawie wysilano si we wzajemnych uprzedzajcych

zapewnieniach. Wszelako zaraz po tym wstpie rzucony

zosta z Petersburga dwik ostry, dziwnie usposobiony

do zaguszenia lub rozerwania tej nienaturalnej haraionii.

Byy to królewskie rezonowania o konstytucyi z powodu

adi-essu sejmowego. Reprezentanci ki'ólestwa w uwagach

nad pierwszym rapportem rady stanu, dobierajc wyi-a

zów najprzyzwoitszych , nieomieszkah jednak przeoy
monarsze potrzeb kraju mniej wicej naglcych. Sdo-

wnictwo konstytucyjne jeszcze nie byo uorganizowane.

W zacigu rekrutów panowa niead. W skarbie, w po-

borze podatków, w rozdziale dochodów nie byo nic na-

przód oznaczonego, nic staego, nic reprezentacyjnego.

da przeto sejm budetu i kodexu wojskowego. da
take zagospodarowania dóbr narodowych i cisego od-

graniczenia jednj wadzy konstytucyjnej od drugij. Nie-

zapomnia i o wolnoci druku jako gównój rkojmi wszy-

stkich swobód. Nakoniec wskazywa potrzeb uchylenia

niektórych ciarów antykonstytucyjnych, zaprowadzenia

szkóek parafialnych, upowszechnienia instrukcyi gminnój

i t. d. Nieoskarzajc adnego ministra, tym tylko ogól-

nym zarzutem oboy rzd, „zeza wiele na raz przed-

sibierze nie czynic w natoku poytecznych projektów

przyzwoitego wyboru midzy temi, któreby na najpier-

wszy wzgld zasugiway; to e niepotrzebnie obcia

mieszkaców mnóstwem czstkowych, sprzecznych z sob

rozporzdze, i tworzy tym sposobem chaos, w którym

trudno nie zbdzi." Ta agodna i cicha krytyka rzdu

wcale nie przypada do smaku Alexandrowi. On bowiem

który w Tyly, po owej daremnój konfederacyi z Knia-

ziewiczem, nie waha si doprasza u Napoleona, aby

nawet imienia Polski niezostawi na karcie Europy, który

nastpnie udaremni wzgldem nas zamiary kongTessu

wiedeskiego, przyj by (i to najlepiej jego charakter

maluje) po przybyciu do Warszawy za prawido, wma-
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wia w nas, e nie kto inny tylko on ten kawaek ziemi

nad Wis ju nie wytargowa, lecz wymodli u mocarstw,

i takiej modylikacyi naszego bytu przeciwnych ! A zatem

natui-aluie, chcc aeby byt królestwa tylko jego dobremu

sercu prz>'pis}^vano , nie móg poj w narodzie „zbyt

skwapliwej chci korzystania ze swobód, które mu nada
jakby na przekor obcym gabinetom, i zbyt wielkiego

zaufania w trwaoci, nieodwoalnoci dam, który, zda-

niem jego, Polacy z jak najwiksz tylko oszczdnoci
uywa mieh. „Dla wjTaenia niejako w sposobie urz-

dowym tej opinii, poleci ]Vlinistrowi Seki-etarzowi stanu

bliej okreli natm- stosunków tronu z izbami." Podug
konstytucyi (tak brzmi instrukcya udzielona rzdo\^i przez

Ministra sekretarza stanu pod dniem 4. wrzenia 1818.)

sejm nie ma prawa oskarania rzdu i cz}aiienia mu wy-

rzutów; moe tylko otAvorzy swe zdanie w materyach,

które rzd podda pod jego rozwag. To zdanie powinno

by jasne nie za gubi si w ogólnikach konstytucyjnych,

które tyle zego na wiecie sprawiy." Ta now'a teorya

rzdu konstytuc)'jnego , zamieniajca reprezentacy naro-

dow w rad pr}'Avatn króla, nienajwietniejsz przy-

szo rokowaa ki-ólestwu kongresowemu. W przedziale

midzy pierwszym i di'ugim sejmem W. Xie Konstanty

nie zaniedba ze swej strony da uczu Polakom, w spo-

sobie daleko dotkliwszym, e nietylko ki-ól, ale i on take
ma swoj, równie orygmaln teoiy pojmowania konsty-

tucyi: wizi bowiem bez sdu, kogo mu si podobao,
i zaprowadzi cenzur na pisma peiyodyczne, tak, e
zaraz po pierwszym sejmie w^olno osobista i wolno
druku, dwa kardjiialne punkta konstytucyi, byy codzien-

nie gwacone.

W pótrzecia roku po pierwszym sejmie zwoany zo-

sta diTigi na dzie 13. m-zenia 1820. Mowa królewska

przy otwieraniu izb oznacza ju z precyzy charakter

Polski kongiTSSOwój. „Zgromadzajc was w to koo,
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rzek Alexander do reprezentantów, powoujc was do

wspólnj pracy w utwierdzeniu i rozwinieniu waszych na-

rodowych instytucyj, id za gosem mego serca. Insty-

tucye te bdce luypadkiem zaufania, które w was po-

oyem i t, d." — Dalj mówi: e te instytucye naro-

dowe tylko w nieogTaniczonej ku niemu ufnoci maj sw
podpor; e trwao polskiego imienia bdzie zaleaa

od gorliwego przestrzegania w narodzie chrzeciaskiej

moralnoci; e co do niego, jeeliby si gdzie pokazay

zarody dezorganizacyi , to on je wytpi, i na nic nie ze-

zwoli, coby uwaczao jego zasadom." Nie byo to jedno

co powiedzie: daem wam byt, konstytucy, bo mi si

tak podobao, ale to wszystko zaraz odejm skoro si

przekonam, e tego nie jestecie warci? Tymczasem nie-

którzy z pomidzy reprezentantów mieli wcale inne wy-

obraenie o pocztku królestwa , i obowizkach monarchy

w kraju konstytucyjnym. Rzd nie uczyni zado prze-

oeniom pierwszego sejmu co do szczegóów objtych

w uwagach nad rapportem rady stanu i adiessie do króla;

Konstanty panowa po kozacku, przeladowa redaktorów

gazet i studentów; nie byo wolnoci diuku i wolnoci

mówienia , bo pohcya tajna rozpocza ju swe rzemioso

;

nie byo i wolnoci osobistj ; na saskim placu dziay si

gwaty i okruciestwa. Administracya prowincyonalna

bya ucihwa, w wielu pimktach kraju nieznona dla

obywatelstwa. Krótko mówic, by moe e i mimo woU

Alexandra nadto gwatownie, nadto publicznie zaczo si

rozwija systema, które on powoh, stopniami chcia za-

prowadzi. Wszystko to razem wpyno na sejm. Re-

prezentanci postanowili t ra da uczu królowi, e
nie dla samj ceremonii przybyli do stolicy. Utworzya

si tedy w izbie potna oppozycya , na którj czele stanU

posowie z województwa kahskiego. Podug konstytucyi

król mia inicyatyw praw , a do izb ich uchwaa naleaa.

Na pierwszym sejmie sankcyonoway one zbyt moe pu-
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rywczo, jedynie dla dogodzenia woli monarchy, kodex

kamy; na tym rzd chcia przewied projekt kriminal-

nj procedury, projekt niebezpieczny, otwierajcy arbi-

tralnoci bardzo szerok drog. Wiele zaleao Alexan-

drowi aby go izby nieodi'zuciy. Prawo jest niczem bez

precyz}i w rodkach jego w}'konania. W procedurze,

szczególnie kryminalnj , mona pow7krca najlepsze dy-

spozycye prawa, i uorganizowa despotyzm. Tego yczy
sobie Alexander; jego celem byo ulegalizowa na przy-

szo w)'skoki, kaprysy nawet wadzy dyskrecyonahij

swego brata, którego charakter, maniery, obyczaje przy-

paday do miary z polityk autokraty, przedsibiorcego

cieni, nakoniec zupenie uchyli konstytucy. Lecz

ten zamach silnie zosta odparty na sejmie r. 1820.

Projekt proceduiT kryminalnej upad prawie jednomylno-

ci, bo wikszoci 117 gosów przeciwko 3; równie

jak i inny co do statutu organicznego dla senatu. Izba

postpia sobie z wielk energij i godnoci. Trzeba

jj odda t sprawiedliwo, bo to jest najpikniejszy

i jed}Tiy moment w reprezentac}i królestwa kongresso-

wego, jedyna chwila w historyi Polski konstytucyjnej,

w której reprezentacya narodowa okazaa odwag.

Na zachodzie monarchije konstytucyjne nabyy tj

wprawy, dziki geniuszowi i staraniom Ludwika Filipa,

e panuj absolutnie, nie mimo woli posanników narodu

,

ale za ich przyzwoleniem. Ki'ól ma swoj opinij, swe

stronnictwo, swe gazety, któremi zobojtnia wpyw oppo-

zyc}jnego druku. Rozdaje urzdy, stopnie w wojsku,

pensye. Ministro\\ie jego temi rodkami wpywaj na

w7bory w interessie tronu. W porzdku monarchicznym

reprezentacya narodu staa si dla wolnoci zudzeniem,

dla wadzy wykonawczj podpor, dla rewolucyi prze-

szkod. Niemasz na wiecie izby, którejby król, jeeH

ma pienidze i biegj^ch ministrów, nie móg nastroi dla

siebie, a obróci przeciwko najpierwszym, najistotniejszym

Mochnacki powstanie I. O
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interessom narodu. Niemasz narodu, któregoby tym spo-

sohem przez czas niejahi, niemona byo ujarzmia, zdzie-

ra i ponia. To si nazywa we Francyi exploatacy, ~
wyraz dowcipny i malujcy. Monarchija konstytucyjna

w kraju niepodlegym, bogatym i potnym, jest prass

wyciskajc icizn jego ludu. Reprezentanci obrani za

wpywem wadzy wykonawczój skadaj w izbacli falanx

ministeryalny, wikszo nierozbit adn natarczywoci

oppozycyi , dla tego tylko zostawionj czyli dopuszczonej

,

aby ywe, lecz daremne prowadzia rozprawy. "Wikszo
dogadza wszelkim yczeniom króla. Król dzieli si z wi-
kszoci owocami uchwalonego przez ni ucisku, bude-

tem, list cywiln i dodatkami do budetu. Taka jest

monarchija konstytucyjna na zachodzie w swem najwy-

szem udoskonaleniu. Lecz w naszój maej monarchii kon-

stytucyjno), zewszd otoczonej absolutnemi pastwy, b-
dcej tylko dodatkiem, narol ociennego kolosu, Moskale

nie trafili odrazu na t rutyn konstytucyjn, dzisiaj tak

utart. Wreszcie car, jako król polski, czyto przez dum,
czy dla braku dowiadczenia nie widzia potrzeby zape-

wnienia sobie wikszoci przez przekreskowanie oppozy-

cyi na sejmikach, przez posadzenie na m*zdach jj wierz-

choków, przez zapenienie izby rzdowemi figurami.

Wola przeto, do niekonsekwencyjnie i wbrew wasnemu
postanowieniu, obrazi uajpierwej opinij, a potem sta-n do otwartj walki z jj reprezentantami w izbie, nieli

jj samj uy do zamienienia konstytucyi w czcz fikcy,

królestwa w gubernij.

Opór izb w r. 1820. rozjtrzy wadz. Excessa

wadzy silnij jeszcze oburzyy opinij. Z jednj i z di*u-

gij strony akcya pocza by ywsza, wyraniejsza. Rok
1820. jest tedy wan epok królestwa. Moskwa naglj

nieli zamierzaa, musiaa wynurzy swe zamysy. Po-

lacy prdzj nieh spodziewafi si, stan musieli w obro-

nie swych swobód. Zy humor autokraty po odrzuceniu
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owych projektów przebija si w mowie t sessy zamy-

kajcej: — „Uwiedzeni zbyt pospolitemi w dzisiejszych

czasach zudzeniami, powiciHcie im nadziej, którby

bya przezorna ufno zicia; opóuihcie dzieo restau-

racyi waszj ojczyzny." Có znaczyy te ostatnie wyrazy?

Czy poczenie ziem zabranych z Polsk konstytucyjn?

Czy wtpUwo wzgldem dalszego bytu królestwa? I je-

dno, i drugie jak sdz. Adres izb, które mimo tych

gronych owiadcze, pono^\^y dawniejsze przeoenia,

do ywego poruszy Alexandra Nie byo mu tajno, e
Niemojewscy zaskaryli ministrów. Zamiast ich oddah

zabroni wjTanie rzdowi uczyni zado w czemkolwiek

woli sejmowej. Dalsze dyskussye co do zastosowania do

rzdu królestwa teoryj konstytucyjnych, uwaa za niepo-

trzebne, „albowiem" — s sowa cara w reskrypcie mi-

nistra sekretarza stanu, — „jeeh konstytucya pod tym

wzgldem jak wtpUwo nastrcza, to j tylko on sam

rozstrzygn moe jako autor konstytucyi, najlepiej zna-

jcy jj ducha." Alexander nie yczy sobie wszelako

aby te tak wczesne zatargi midzy nim i sejmem wysz}'

na jaw za granic. Przeto poleci ministrom aby tylko

w sposobie na wpóurzdowym nieukontentowanie jego

z powodu sejmowj oppozycyi tym owiadczyU, którzy

obierali posów. By to niejako regres tronu do zgro-

madze wyborczych, appelacya króla do narodu przeciw

duchowi jego reprezentantów. Krok mieszny i kompro-

mitucy monarch, chccego wymódz u komitentów na-

gan sejmu! Odpowied króla na adres izb miaa by
niedi'ukowana, ale tylko odczytana ^o«i^f?e>2C2/o«aZn2e oby-

watelom spokojnym, dohrse mylcym, jak si wyraa
reskrypt z Petersbm-ga. Ministrowie wj^konali to polece-

nie za porednictwem rad wojewódzkich. Niektóre do
energicznie si wyraziy z powodu tej niezrcznj insy-

nuacyi obraonego monarchy; inne przeraone uleg}^

Jadna tylko rada województwa kahskiego, którego poso-
8*
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wie t burz cignli na mae królestwo , nie chciaa od-

powiedzie na odezw wadzy wykraczajc, z zakresu

konstytucyjnego. Lecz za to prezes komissyi tego woje-

wództwa i burmistrz miasta Kalisza wyrzdzili krzywd

prowincyi natchnionej prawdziwie obywatelskim, wielko-

mylnym patryotyzmera: napisah bowiem, e postpki

posów kahskich przywiody ich do rozpaczy, e gniew

monarchy jest suszny, lecz e za bdy kilku wszyscy

odpowiada nie mog i t. d. W tym samym duchu pro-

testowa si prezes kommissyi województwa augustow-

skiego, i prezydent Warsza^\7. Ale to byli ófficyahci

patni od rzdu. Z innych punktów kraju poprzycho-

dziy usprawiedliwienia w prawdzie nacechowane wielk

pokor, wymawiajce jednak posów oppozycyi szczeremi

dla kraju intencyami. Na tem wszystkiem król niepoprze-

sta. Niestrudzony w wykadzie coraz dobitniejszym teo-

ryi, podug której chcia aby honstytucy jego rozumiano

;

co moment przeraa rzd saby, posuszny kademu jego

skinieniu; nasya go coraz wikszemi zaostrzeniami.

Reskrypta Ministra Sekretarza stanu zalecay przede-

wszystkiem bezwarunkowe posuszestwo wadzy, jako

jedynie zdolne umocowa królestwo na jego dotych-

czasowych posadach. Walka reprezentacyi z tronem na-

zwana zostaa zaraz obcego, zgubnego przykadu. Na-

koniec takie wi^aenie sprawia na umyle Alexandra oppo-

zycya kaliska, tak delece przelk si jj skutków; e
oczekiwa tylko sposobnj pory, w którjby nawet byt

królestwa móg narazi na wtpliwo za kar tego chwi-

lowego konstytucyjnego oporu i oklasków jakie w kraju

pozyska.

W krotce nastrczy mu t sposobno krytyczny

stan polskiego skarbu. Nie wielki ale rokrocznie odna-

wiajcy si deficyt, raczj ze zego zarzdu grosza pu-

blicznego i nieroztropnego dochodów podziau, nieli

z rzeczywistej niemonoci królestwa w wydoaniu wa-
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snym istotnym potrzebom, posuy carowi za pozór do

owego piorunujcego reski-}'ptu, w którym kwesty na-

szego bytu politycznego poddaje pod kwesty finansow.

„Rzeczy przyszy nakoniec do tego ki-esu" — pisze z jego

polecenia Ignacy Sobolewski pod dat 25, maja 1821, —
e ju teraz nie trzeba nam zastanawia si nad tem

jakieby nowe rozpocz fabryki lub zatrzyma rozpoczte

,

jakieby obali bud}Tiki a nowe postawi, lecz raczj nad

tem czy 'Polska ma mie sicój hyt x>olityczny lub nie\

idzie tu o to eby si przekona z dowiadczenia, czy

królestwo polskie w swym obecnym skadzie zdoa nadal

utrz}'ma si wasnemi rodkami, czy te ma przybra

ksztat inny "sncej odpowiedni jego siom?" Czeme
moga by w oczacli prawdzi\\7ch Polaków ta czstka

ziemi, któr car moskiewski za swój dar uwaa? Ten

piaszczysty kawaek gi-untu nakryty kart konst\1:uc}'jn

,

której 's\Tkonanie obraao interessa jednego pastwa?

Po tem owiadczeniu nic innego nie zostawao jak po-

wsta z broni w rku. I w rzeczy samj jestto moment,

w którym ci Polacy co jasno widzieli pooenie lvi'aju,

zaczynaj si midzy sob w t}Tn celu tajemnie porozu-

miewa, — i ciei-pie za te porozumienia. Jestto chwila

i pod tym wzgldem stanowcza w historyi pitnastolet-

niego królestwa, e si zacz)Tiaj organizowa tajne to-

warzystwa patryotyczne zamierzajce wskrzesi ca Pol-

sk. Do tych towarzystw jeszcze raz wróc. W tym

take czasie Xie Brucki Lubecki obj ministerium

skarbu. Deficyt z atwoci zosta pokiyty, gdy nowy

minister przemówi do patryotyzmu mieszkaców. Nie-

bezpieczestwo a z niem pozór zsinienia królestwa , ustao.

By czas w "Warszawie, e ledwo nie na tem tyUco

zasadzano zbawienie Polski, aby polega z ufnoci na

dobrej wierze AIexandi'a. Tak myleli w prostocie swego

ducha nawet z gruntu poczciwi ludzie. Biogi-afowie tego

monarchy sil si w oznaczaniu rónych epok
,
przez które
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jego charakter i sztuka panowania przechodzi miay.

Co do nas szczególniej, powiadaj, e w pocztkach by
oywiony najlepsz chci dla narodu; e potem dopiero

wstrznienia rewolucyjne na poudniu Eiu'opy, we Wo-
szech i w Hiszpanii umys jego przystpnym ticzyniy

podszeptom wrogów ludzkoci. Miaa by w jego yciu

jedna epoka hbaralizmu konstytucyjnego, druga nieogra-

niczonego absolutyznm. Dat ostatniej kad od zjazdów

w Weronie, Opawie, ajbach, Akwisgranie. Nakoniec

wpywowi niejakiej pani Kruedener przypisuj jego misty-

cyzm, pobono, ducha rehgijnego despotyzmu, sowem
zupene odszczepiestwo od zasad za których patrona si

by ogosi w Warszawie w r. 1818. Jabym mniema,

e te tómaczenia s nacigane. Osobliwie wzgldem

Polski, czemu raczj nieprzyj widoku rzeczy daleko

naturalniejszego , który sam w oko wpada? Widziehmy

dla czego Alexander przed upadkiem Napoleona narzuca

si Polszcz za opiekuna
;
jak potem interes nasz narodowy

powici pohtyce wasnego pastwa, polityce dobrze

zrozumianj , bo niepodlego Polski byaby dla Moskwy

dekretem wygnania z Europy. Póki tedy trzeba byo

mie wzgld na pewne mocarstwa, które na kongressie

wiedeskim wzrazily obaw wzrostu potgi moskiewskiej

w swem staraniu o byt Polski niepodlegej, poty Ale-

xander odegrywa w królestwie do zabawn rol libe-

ralnego cara. Cigno si to od r. 1815. do 1820., od

pierwszego do drugiego sejmu, jednak nie inclusive.

Lecz skoro rewolucye neapolitaska i hiszpaska z je-

dnoczesnemi burszenszaftarai w Niemczech, baczno

Austryi od pónocy ku poudniowi i zachodowi odwróciy,

gdy skutkiem tego przemoga w opinii Metternicha fa-

szywa maxyma , e wicej si potrzeba lka dla Europy

przez kongres zrestaurowanj , spoecznych zaburze i kon-

stytucyjnego liberahzmu, jak ambicyi i chciwoci mo-

skiewskiej: od tego czasu osaby pobudki zewntrzne,
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dla których car Alexander tolerowa konstytucy, w swem

maem królestwie. Zjazdy w Opawie i ajbach nie mo-

gy tedy zrzdzi odmiany w politycznym sposobie my-

lenia autokraty, który tylko z potrzeby i na chwil

pochlebia liberalizmowi. Kaczejby powiedzie trzeba,

e owe zjazdy suyy mu na pozór do prdszego zdjcia

maski w Polszcz, do gwatowniejszego postpowania na

drodze antykonstytucyjnj. W t to por przyjDada zu-

pene zatarcie reprezentacyjnego charakteru w rzdzie

królestwa. W t por przyjjada ultramontanizm i obuda,

bogomylno przez wpyw kleru aciskiego w wydziale

pubhcznego wychowania; tyrania administracyi w skarbie;

serwilizm i obskurantyzm w caej machinie rzdowj a
do 29. listopada.

Nie wiele rysów pozostaje ku dopenieniu obrazu

naszego ycia konstytucyjnego. W pierwiastkach pene

nadziei bysno tylko na chwil. W tym krótkim jednak

zawodzie kilku obywateli, kilku reprezentantów królestwa

znalazo sposobno okazania wielkiej mocy duszy, i nie-

ugitego charakteru. Podug mojego przekonania adne
swobody, adne instytucye nie mog osodzi losu naro-

dowi który by wielki i potny, który upad i z upadku

dwign si przedsibierze. Kraj taki jest w stanie ci-

gj insurrekcyi; naród taki tylko w powstaniu y i ro-

zumie sam siebie moe. Polska kongressowa bya uam-
kiem powszechnego jestestwa narodowego. Nadane jej

prawa, przywileje, o tyle tylko byy godne uwaania

o ile w ich obronie wyraa si moga na drodze legalej

niech pubhczna przeciwko gównemu nieprzyjacielowi

polskiego imienia. W obronie konstytucyjnego porzdku

objawiaa si rzeczywicie nienawi Moskwy: to, nieco

innego, zapewnia w historyi pitnastoletniego królestwa

zaszczytn wzmiank mom, którzy legalnym konstytu-

cyjnym torem postpowali. W krajach udzielnych, po-

tnych, instytucye monarchii konstytucyjnej, osobliwie
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przy saboci i niezrcznem postpowaniu wadzy wyko-

nawczej, mog, uatwi ludowi wewntrzn popraw to-

warzysk, bo go mog doprowadzi do rewolucyi spoe-

czno); lecz te same instytucye w kraju nie majcym
udzielnego bytu , trac ca moc swoje i tylko natenczas

interessuj patriotów, jeeli z ich ucisku wypwa konie-

czno stargania obcych wizów. Ten jest punkt z któ-

rego ceni potrzeba oppozycy konstytucyjn w królestwie.

Jeden tylko sejm, drugi z kolei w r. 1820. wzi t
imponujc, energiczn postaw w obec moskiewskiego

samodzierzcy; a na tem sejmie dwaj bracia iY^imo/ewsc?/;

posowie z województwa kahskiego, najwicj si przy-

oyli do nadania oppozycyi zgody, mocy, prawie jedno-

mylnoci. Na tj to pamitnj sessyi Wincenty Niemo-

jewski w jednj z owych mów, które zrzdziy upadek

projektów ministeryalnych, zawoa jak Yergniaud w re-

wolucyi francuzkij : „I ja wiem e tylko jeden jest krok

od kapitolu do skay tarpejskiej! Lecz nic mnie nie

wstrzyma od powiedzenia prawdy. Konstytucya jest wa-
snoci narodu: hról (trzeba pamita, e tym królem

by wszechwadny w Europie Alexander) niema prawa

ani mu jej odebra, ani nawet zmieni. Stracihmy ju
wolno drukn, nie mamy wolnoci osobistj; prawo wa-
snoci zostao zgwacone; dzisiaj nakoniec chc nam ode-

bra odpowiedzialno ministrów. Có nam wic pozo-

stanie z caój konstytucyi? Stat magni nominis umhra...

Zrzeczmy si raczj tych zwodniczych rkojmi: niechaj

niewcigaj w sie patryotów, którzy im zaufah z dobr
wiar; ut saltim liceat certos habuisse dolores!'"'' — Czy
te wyrazy niemonaby tak wytumaczy: poniewa kon-

stytucya jest zudzeniem, przestamy w ni wierzy,

a wemy si raczj do broni dla ugruntowania takij

potgi, aby zewntrzny nieprzyjaciel nie móg cienia
naszych swobód wewntrznych? Ta miao, ta wy-

mowa, to powicenie si zjednay Niemojewskim prawo
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do publicznego szacunku, zjedna}- im imi, którego wpyw
na róne koleje powstania, jak obaczymy, by niemay.

Rzd, a raczj car, zwTÓci na nich ca uwag swoje,

i w nich ukara przedsiwzi to wszystko co si mu
oprze miao w Polszcz kongressowj.

Po tym sejmie zostali Niemojowscy w swojem woje-

wództwie czonkami rady ob}nft^atelskiej. Zemsta króla

dosiga ich najpierwej w tem gronie. Senat dogadzajc

jego w^oU rugowa obudwT.1 pod tym pozorem jakoby

jednemu z pomidzy ich wyborców nie suyo prawdo

w^otowania na sejmiku. Lecz rada wojewódzka powoaa
ich znowu jako zastpcóio, mimo ehminac}i senatu; do

tego konstytucya upowaniaa rad. To tak wyrane

owiadczenie si opinii za dwoma najznakomitszemi czon-

kami oppozycji sejmow'ej, obm^zyo Alexandra do tego

stopnia, e reskrytem z dn. 30, gnidnia 1823, kontra-

sygnowanym przez Lubeckiego, zawiesi niejako konsty-

tucya, habeas corpus królestwa, wzgldem jednj jego

czci przez zwiuienie rady województwa kahskiego, co

dopóty trwa miao „pókiby reprezentanci, czyto na sejmie,

czy za sejmem, nie dah monarsze dostatecznej rkojmi

swego postpowania na przyszo."

Cz kraju w^j-jta zostaa z pod prawa. Nie do
na tem: trzeba byo jeszcze pozby si Niemojowskich

z izby, W r. 1822 caremcz osadzi w ^^izieniu P. Ra-

doskiego za to e mia nalee do rewolucyi neapoh-

taskiej. P, Radoski wezwa pomocy Wincentego Nie-

mojowskiego, który mu przyrzek, e si za nim ujmie

na przysz}'m sejmie. Dowiedziawszy o tem Konstanty

poleca Namiestnikowi napisa do Niemojowskiego aby si

nie way czjui tego kroku, Niemojowski odpowiedzia

Namiestnikowi z godnoci reprezentanta. List jego za-

wierajcy w}'znanie wiary konstytucyjnej pokazano Alexan-

di'owi; Konstanty kaza natychmiast przywoa Wincen-

tego Niemojowskiego do Warszawy eby mu o\\dadczy
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uroczycie w obecnoci ministrów : „e obrazi króla, i e
król zabrania mu raz na zawsze znajdowa si tam gdzie-

by si on znajdowa." Zakaz ten zmierza widocznie do

tego aby Niemojowskiemu odj mono sprawowania

poselstwa, gdy sejmy odbyway si podczas bytnoci mo-

narchy w Warszawie. Carewicz wyciga od niego pod-

pisu na akcie zawierajcym t decyzy króla. Niemo-

jowski nieodmawia podpisu; lecz wyranie owiadczy

W. Xiciu, e nie sdzi aby zakaz monarchy rozciga

si a do jego poselskiego mandatu, e wreszcie król

bywa tyLko obecny przy otwarciu i zamkniciu sejmu,

a zatem chybaby tylko tych dwóch posiedze tyczyo si

jego z izby wyczenie. Podpisujc to co uwaa tylko

za protokó , nie mniema zrzeka si poselstwa tym pod-

pisem. Przeciwnie carewicz wzi podpis Niemojowskiego

za deklaracy i stosownie do woli ki-ólewskij posowa
wicej nie bdzie. Takiego rodka chwytaa si potna
Moskwa dla dopenienia gwatu na jednym z reprezen-

tantów maego konstytucyjnego królestwa.

Na poseltwo Bonawentury, brata Wincentego Nie-

mojowskiego inne zastawiono sida. Niepodobna byo rz-

dowi zapobiedz aby go nieobrali wspóziemianie, których

ufno tak sprawiedUwie pozyska. Lecz podug konsty-

tucyi obrany pose móg by potem eliminowany z izby,

jeh zostawa pod zarzutem kriminalnym, to jest jeeli

mia proces kriminalny. Trzeba wic byo zrobi taki

proces Bonawenturze Niemojowskiemu, aeby wedug htery

prawa, jako bdcy pod zarzutem kryminalnym przez

Senat zosta rugowany. Rzd wynalaz agentów do nik-

czemnj kabay i dopi zamierzonego celu.

Jedne gwaty nastpoway po drugich z bezprzy-

kadn szybkoci. Pogróka zamienienia naszego kon-

stytucyjnego królestwa w guberni moskiewsk, zamknicie

rady kaliskij, niejako interdykcya caego województwa,

nieprzyzwoite, oburzujce z Niemojewskiemi postpki:
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wszystko to zdawao si Alexandi*owi jeszcze niedostate-

czne do przekonania mieszkaców kongressowj Polski, co

przez konstytucy rozumie maj, i do jakich konsekwencyj

doprowadziby ich moga dalsza, jak sig \\7raono na

jego dworze, niesuhordynacya sejmowa. S^dz^c e po-

sÓA' najwicej pobudza obecno publicznoci do uycia

jedynej broni jak im konstytucy zostawiaa, to jest do

odrzucania projektów rzdowj^ch, opatrzy ustaw konsty-

tuc}'jn przed zwoaniem trzeciego sejmu s^v}^m pamit-

nym artykuem dodatkoicym , który przez odjcie obradom

jawTioci, konstytucy i sejm, a raczj co tylko w nich

byo reprezentac}'jnego , uchyla. Pobudki królewskiego

postanowienia (z d. 13. lutego 1825.) zaprowadzajcego

zmian w prawie fundamentalnem ki'ólestwa, byy dosy

otwarte, a naw'et naiwne, „Widzc, — mówi ki'ól, —
„e jawno rozpraw w obudwóch izbach zniew^ala mów-

ców ubiega si raczj o p-zemijajc popularno nieh

o dobro publiczne , chcc zaradzi zemu w samem ródle

i uprzedsi potrzeh icszelkiego wpywu na ivyhory^ po-

stanowihmy utrwali dzieo nasze przez zmodyfikowanie

artykuem dodatkowym jednego z rozporzdze konsty-

tuc}i, którego szkodliwo dowiadczenie nam wskazao."

Tak rezonowa monarcha; minister za jego, Lubecki,

który to postanowienie kontrasygnowa, popar rezono-

wanie królewskie w licie pisanym z pow^odu artykuu

dodatkowego do Stefana Grabowskiego ministra sekreta-

rza stanu, gdzie tak wyraa sw^ój sposób mylenia kon-

stytucyjny: „czyto e dawn polubiono pamitk, czy e
pochlebiao nsszym reprezentantom widzie si na równi

z najowiecieszemi narodami europejskiemi, do e mieli

wielkie upodobanie w jawaioci sw-ych posiedze, ona to

przez osobiste wzruszenia zastpywaa agitacy wynika-

jc z czytania gazet; ona pozwalaa gra pewn rol

nieznanym figurom (« hien de gens ohcurs) wzdychajc}Tii

do honorów mównicy, chccym sw^e imiona umieci obok
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imion sawnych zagranicznych retorów, których szcze-

biotUwo przez cay czas na naszych sejmach nalado-

wah" Niehtociwy przeto mmister sztukuje akt samo-

wadztwa swego pana sarkazmami; do niewoli przydaje

ironi.. „ Jakie s zalety systematu konstytucyjnego i jego

form publicznych?" — pyta sig dalj Lubecki mmistra

sekretarza stanu, — „owieca bieg administracyi."

Niemona tej koniecznój potrzeby poczy z przyzwoi-

toci? Nie mog poddani przemawia do króla bez

deklamacyi retorycznój faszujcej na chwil publiczn

opinij? Zapewne e mog i rodek przyjty przez Naj-

janiejszego Pana bdzie tego dowodem, i t. d."

Po tych to przygotowaniach ku ukróceniu arhwoci
oppozycyjnj

,
gdy ju duj zwleka sejmu nie moe

i postronne wzgldy nie dopuszcza}^ zwoa Alexander

reprezentantów na trzeci sessy, ostatni za ycia swego,

d. 13. maja 1825, adna izba pod tak fataln wrób
obrad swych u nas nie rozpoczynaa. Wincenty Niemo-

jowski nie zwaajc na zakaz znajdowania si tam gdzieby

si monarcha znajdowa, rozumiejc i susznie, e adne
niebezpieczestwo osobiste nie uwalniao go od wype-

nienia tak witego obowizku jakim by obowizek po-

sannika narodu w kraju konstytucyjnym, wi'eszcie chcc

moe za przykadem Manuela doprowadzi rzeczy do ta-

kiej ostatecznoci, aby rzd musia go gwatem wyrzuci

z izby, i tym krokiem zgorszy ca opini, dojecha a
pod same rogatki stohcy celem zajcia swego miejsca na

sejmie. Co przeczuwa a czego si bynajmniej nie lka,-

nastpio. W. Xie rozstawiwszy pohcyantów na drodze

w koo rogatek, kaza zatrzyma powóz Niemojowskiego,

odwróci od Warszawy , i pod eksort andannów odpro-

dzi do domu, gdzie ten m peen wiata i odwagi

przesiedzia reszt dni konstytucyjnego królestwa, gdzie

dopiero 29. rozku jego chlubne wizy. W osobie Win-

centego Niemojowskiego zgwacona zostaa ostatnia wa-
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równia konstytuc)'jna : nietykalno reprezentantów. Pod

takim wpywem otworzone obrady nie zamyka)^ nic in-

teressujcego. Reprezentacya przeraona, pozbawiona po-

mocy najmielszych czonków oppozycyi, oddzielona od

publicznoci, zniewaona obecnoci moskiewskich urz-

dników, którzy spisywali protokó posiedze, zezwolia

na wszystko czego tylko rzd od nij wymaga; przyja

jego projekta, midzy któremi bya pierwsza xiga po-

kaleczonego przez xiy kodexu napoleoskiego i ziemskie

kredytowe towarzystwo. Lecz mniejsza o raatery narad.

To co je poprzedzio, i ich forma, byy jak sdz dla

posów wicej nieli dostateczn pobudk do jawnego,

uroczystego i silnego protestowania si w obecnoci cara

przeciwko wszystkim dotychczasowjTii naduyciom. Mona
byo dla ukarania rzdu zamkn si w granicach sej-

mowego veto ; w takim przypadku odrzucenie najzbawien-

niejszych projektów przyniosoby wiksz korzy nieh

ich przyjcie. W takim nawet razie nie chcie zastana-

wia si nad nimi byoby jeszcze korzystniej ni je od-

rzuci. Król musiaby rozwiza zhuntoioan izb, i nowe

nakaza wybory. Izba rozprosz^w^szy si po kraju nape-

niaby go zgToz. Intrj^ga rzdowa musiaaby cikie

zwodzi zapasy z opini patryotyczn w now}-ch u7borach.

Obm'zenie z jednej i drugiej strony byoby doszo do

najwyszego stopnia. Jednem sowem, jakkoMek obron-

n tylko si konstytucya nadawaa sejmowi zostawujc

pocztkowanie i sankcy przy królu, jednak reprezentacya

w r. 1825. moga bya doprowadzi naród do ostate-

cznoci, nie wyki-aczajc bjnajmnij z gi-anic legalnego

veto. Czy po"s\Tfma to bya uczyni? Czy jej tak postpi
\\7padao? Czy w owym czasie rewolucya przez ciao

prwodawcze zaczta, a tem samem wojna z Moskw ro-

kowa)^ nam jakow niepodlegoci nadziej? To rzecz

inna. Tj kwestyi nie chc rozstrzyga. Musz tylko

naznaezy ch"nil w historyi królestwa, w którj izby
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nasze przycinione obc przemoc, uznay potrzeb fem-

poryzoivania, potrzebg przeduenia bytu lionstytucyjnego

ulegoci.

Sejm lirólestwa w r. 1818. by sejmem ceremonial-

nym; w r. 1820. rozpocz siln walk z wadz wykra-

czajc przeciwko ustawie konstytucyjnej i chcc to

wykroczenie na przyszo ulegalizowa; w r. 1825. po-

zwoli si ukara obraonemu monarsze za t cliwilow

oppozycy, pozwoli si zamkn przed narodem, i z po-

ród siebie porwa i uwizi reprezentanta. Taka jest

za ycia Alexandra charakterystyka izby, którj los wnie-

wybadanych zrzdzeniach swoich mia poruczy obron

rewolucyi 29. hstopada.

Przystpmy teraz do innj strony królestwa, do ad-

ministracyi wewntrznj. Królestwo to w sejmach byo
tylko koncessy dla Europy, wyraeniem przewrotnj

pohtyki Alexandra. Waciwsz, prawdziwsz posta przy-

bierze we wadzy dyskrecyonalnj W. Xicia. Fatalizm

cigajcy Polsk, jj za gwiazda przeznaczyy za pana

kongressowemu krajowi Carewicza Konstantego, jednego

z najoryginalniejszych, najdziwniejszych ludzi, o których

kiedykolwiek historya wspomina. Zdaje si, e odraza od

morderstwa, a mianowicie odraza syna od morderców

ojca, jest tak naturalnem uczuciem w porzdku moral-

nym, iby nie powinno nikomu szkodzi, tem mniej na

przykad sta si plag dla kilku lub kilkunastu milio-

nów. A jednak napisano byo, e Polszcz na ze wyjd
te moralne nawet uczucia ze strony moskiewskij , i e
nie kto inny na tym wielkim wiecie tylko my pokuto-

wa bdziemy musieh nawet za mio synowsk u je-

dnego z rodziny carów! Konstanty mia dobre serce; na

to si zgadzaj wszyscy co go blij znali. mier Pawa
nie jednakie na nim i na Alexandrze sprawia wraenie.

Starszy brat wszystko zapomnie i panowa zamierza.

Modszy niczego nie zapomnia, za ojca znienawidzi
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wszystkich Moskaów i srodze si chcia zemci. Pawe
ginc czyni stronnikami swego nastpcy wszystkich któ-

rych katowa, uciemia i na Sybery posya. Takich

byo bardzo wiele. Nie kilku morderców, lecz ogromna

partya moskiewska przeciwko niemu konspirowaa. Tj
caj partyi Konstanty poprzysig wieczn nienawi.

Przeciwnie Alexander tron swój krwi dziada i ojca zbro-

czony, na niej opiera. Ta róno sposobu mylenia nie-

zrywaa jednak zgody midzy dwoma brami. Dzikoci,

barbarzystwa, popdhwoci aden car, nawet Pawe, nie

mia w sobie tyle co Konstanty. Natura znalaza szcze-

gólne upodobanie w utworze takiego charakteru u szczytu

nieograniczonej wadzy. Zostawi go w Petersubrgu, by-

oto naraa go na los ojca, comu i napis na marmuro-

wym paacu do wczenie zapowiada. Mie w nim na-

stpc tronu byoto kompromitowa pastwo, sam nawet

absolutyzm. Có móg lepszego zrobi Alexander jak go

oddah, i trzyma w oddaleniu? Trzyma go tedy w Lit-

wie za xistwa Warszawskiego; a po upadku Napoleona

w królestwie Polskiem w Warszawie.

Zdaje si take, e przywizanie do kobiety jest

równie naturalne jak przywizanie do ojca. Konstanty

zakocha si w jednej Polce; któby by pomyla, e ta

okohczno powikszy niedol kilku, kilkunastu milionów

ludzi, e si odmieni w utrapienie dla caego rodu Po-

laków pod berem moskiewskiem? A jednak tak si stao

rzeczywicie. Wiadomo e ten szczególny czowiek wyzu
si dla ony z prawa do najwikszego tronu na ziemi.

Alexander korzystajc z tj jego skonnoci uprztn
przeszkody, które utrudzay rozwód Konstantego z pier-

wsz maonk, z Ann Fedorówn córk Xicia Sasko-

Koburskiego. Wyjednawszy jednak zezwolenie Synodu

i Imperatorowj matki, dooy do ustaw carskiej rodziny

wane zastrzeenie: „e na przypadek jeliby który z jj
czonków wszed w luby maeskie z osob niszego
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stanu, nie bdzie móg nada jj prerogatyw sucych
carskiej familii i e dzieci z takiego maestwa nie bd
miay prawa do nastpstwa tronu. „Ktokolwiek blij

rozway to postanowienie Alexandra (pisze autor cieka-

wego i szacownego dziea Coup d'oeil sur Vetat pólitiue

du Boyaume de Pologne) nie moe si niezapyta, dla

czego Alexander, wyrabiajc dla Konstantego rozwód nie-

zgodny z przepisami kocioa w Moskwie i pozwolenie

zawarcia lubu z osob prywatn, z poddanJc, nie roz-

cign wszelako do tj osoby praw i przywilejów cesar-

ski ój familii? Dla czego nie zostaa WielJc Xi§n
Polka, z któr si Konstanty eni? Czyli to ostatnie

równie jak pierwsze nie zaleao od woli autokraty? „T
sprzeczno atwo wytumaczy sobie mona uwaajc
owe zastrzeenie jako wstp do kabay zrcznie osnutj

przez Alexandra, kabay majcj na celu reform w po-

rzdku nastpstwa tronu moskiewskiego , równie zbawienn

dla Moskwy, jak fataln dla Polski. lubny obrzdek

Konstantego z Joann Grudzisk odby si dnia 24.

maja 1820. r. W dziewitnacie miesicy po lubie. Kon-

stanty pojecha do Petersburga i podpisa dnia 14. sty-

cznia 1822. r. pamitn abdykacy wyznajc z zadziwie-

niem caj Europy, „e niema ani rozumu, ani zdolnoci,

ani si do sprawowania najwyszj wadzy. " A zatem do-

piero we dwa lata objawiy si skutki tego aktu wesel-

nego , naprzód wyrachowane przez Alexandra. Wida , e
trzeba byo dziewitnastu miesicy czasu aby skoni

Carewicza do ogoszenia tego na pimie co przyrzek

ustnie. Có mogo by tego zrzeczenia si nagrod?

Oto doywocie w Polszcz! Oto wielkorzdztwo królestwa

kongressowego i prawie wszystkich ziem naszych (prócz

Kijowskiej gubernii) pod berem Alexandi'a. Jedyny w dzie-

jach ukad midzy dwoma tak potnemi brami. Za

on w Polszcz ustpi Konstanty modszemu bratu pra-

wa do tronu w Moskwie. Aby mu t ofiar mniej przykr
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uczyni, i nieda mu czasu jj aowa, lub odwoa,
AIexander z swój strony zrzek si mniej wicj formal-

nie wpywu nietylko do rzdu królestwa, lecz i ziem za-

branych. Tym sposobem frymacz naradami mocarze

wiata. Tym sposobem los krajów zawis czstola"O od

familjnego ich ukadu. Niepodpada zaprzeczeniu, e od

tej chwiU Carewicz zacz samowadniej nieh kiedy, pa-

nowa w Polszcz, w Litwie, na Rusi.

Ten barbarzyniec , ktróy jak sam o sobie powiada,

niemia ani rozumu, ani zdolnoci do rzdzenia Moska-

lami, który (jak take sam o sobie powiedzia w Drenie)

niemia szyi aJc twardej aby móg by carem w Peters-

bm-gu, znalaz jednak i rozum, i zdolno i si do ucie-

miania czternastu miHonów Polaków. Co mu si zna
najwicej w tem wszystkiem podobao, jest to niewtpli-

wie, e niepotrzebowa lka si o szyj swoj w War-

szawie. Mó^^iouo, (znajdowano szczególne upodobanie

w tem aby to rozgasza), e kocha Polaków. Tak za-

pewne! jak dzieci kochaj lalki dane sobie do zabawy,

które psuj i niszcz. Polska powicona spokojnoci

i bezpieczestwu moskiewskiego absolutyzmu, bya zara-

zem doywociem, pastw i zabaw W. Xicia. Nikt zape-

wne nie bdzie ^^maga odemnie miesznych, albo traj-

cznych anegdot zapeniajcych jego panowanie. Monaby
tomy zapeni scenami jego ycia, — lecz w kocu czyby

ich jednostajno nie znudzia czytelnika? Byato epoka

naszj haby i cierpUwoci, którmy zaledwie strumie-

niami krwi wasnej i moskiewskiej zatrze zdoali. Gdzie-

indziej wadza nieograniczona jest przynajmniej systema-

tyczna i loiczna. W Warszawie przez lat kilkanacie ucisk

wynika czci z systematu, czci z obkania, z na-

mysu i porywczoci, z temperamentu i rozumowa.

Tyran nieludzkiego serca, lecz podniosego umysu, gn-
bic lud zostaje w zgodzie z samym sob, i jest Tybe-

ryuszem albo Ryszardem. Obrusza, nie ponia. Zaostrza

Mochnacki powstanie I. y
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dowcip, zemst ucinionych, ale nie kazi charakteru na-

rodowego, nie podaje go w pomiech szyderski. Arlekin

z buaw w rku, miewajcy czasem sny mdi^ego abso-

lutyzmu, jest uszcz}T[3liw satyr, jest yjcym zohwyra

epigramatem na rozum i dowcip caego narodu. Taki by
wielki Xie. To straszydo aków, ydów i wszetecznic,

z któremi miewa czste zatargi, którym kaza gowy goh;

ten szpieg niespokojny, trwony, tysicznem podsuchu-

jcy uchem ciche szemranie kraju, gone narzekania

i poktne zmowy; ten kat polskich onierzy, którym

jeden guzik nie w swojem miejscu przyszyty, jedno wy-

tozywienie stopy, tornister le przymocowany, albo rdza

na bagnecie odejmoway honor, wolno i ycie; ten do-

zorca i architekt wizie stanu, szafarz rózg i paek,

ta rónorodna, rónoksztatna mieszanina zoona z ato-

mów Jwana Gronego, Pawa, Galby i Metternicha; ten

punkt w hierarchii jestestw redni, wtphwy i niepewny

midzy dwiema koczynami, u kresu gdzie ustaje plemi

zwierzt, a ród ludzki si zaczyna, — poowa mapy po-

owa czowieka, w którego azyatyckiej fizyonomii rysy

kamuka, zamiast brwi szczecina, nos poddarty w gór

i spaszczony, akcent hropowaty, zakrztuszony, walczyy

z wyrazem europejskiej twarzy, z postaw wytoczon

i ksztatn; to uosobienie dzikiej Moskwy jak si na

potomne czasy rozwnuczya pod jarzmem Mogoów, to

wcielenie ducha tj Moskwy, jej instytucyi, obyczajów,

historyi — wadao Polsk przez lat pitnacie. Los swj

irronii wzgldem nas dalj pomkn nie chcia, — moe
te i niemiah

Gzem bya erd z kapeluszem wadzy dla szlache-

tnych ziomków Telia, tem samem by dla nas kapelusz

z biaem piórem na gowie Konstantego Pawowicza.

Przez lat pitnacie musieli si kania Polacy temu ka-

peluszowi, ile razy grzmicy na bruku warszawskim tur-

kot czworokonnogo wozu Carewicza z daleka nieotsrzeg
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przechodzcych aby w prawo i w lewo szukaU schronie-

nia. Rzdy jego jake dziwny widok stawiaj przed oczy

nasze! zabroni mówi i wszyscy umilkU. Nie pozwoh

pisa, myle nawet; nikt nie pisa i nie myla. Za dni

jego ludzie byli naksztat figur woskow}xh, albo chor-

giewek , które powiew kadego wiatru w coraz inn stron

obraca.

Wszake myliby si ktoby mniema, e nic nie

byo dowcipnego w samowadztwie, w charakterze , w pa-

nowaniu Konstantego. Mó^\i, e s ze duchy, jakie

jestestwa tajemne, fatalne na wiecie, które maj w tm
najwiksze upodobanie aby poczciwych ludzi sprowadzi

z prawej di'ogi. Jest take przypowie gminna, jakoby

nieprzyjaciel naszego rodu, szatan, patrzy z umiechem
na ruin kadego wielkiego ma, na ruin morabi.

Rozkosz jego ma by: skazi saw. Albo to nie byo
dowcipnie ze strony Wielkiego Xicia chcie wszystldch

poczciw)'ch Polaków zamieni w otrów? I czemu si to

w czci nie udao ? Kogo tylko u nas zdobiy cnoty ly-

cerskie, kogo zalecaa wielka uczciwo, wielka wzito
w obywatelstwie, kto wszcie zasyn midzy swemi

geniuszem, talentem lub dawn zasug: czy tego po-

równa z czeladzi swego przedpokoju nie byo jego pier-

wsz usilnoci? Mia na to róne sposoby. Jednych

zniewaa pubhczn obelg; drugich prz}^uszczeniem do

swej aski. Tamtych wolno ukraca wizieniem; tych

pitnowa hab, stawia pod prgierz opinii. Jego do-

tknienie byo niesaw w Polszcz, Konstanty wiedzc

o tem, wielu nawet niechtnym podawa rk, bo kogo

tylko po przjjacielsku uciska, czyje ramie wstrzsn
na znak ukontentowania, lub czyje pohczki wTszczepa

(zwyke przymilenia Konstantego), ten na zawsze roz-

stawa si musia z ojczyzn. Podobne w^zgldy i uczci-

wym ludziom, wojskowym szczególnie, toroway^ szerok

drog do zlece nienajuczciwszych. Po takim zadatku aski
9*
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paskiej trzeba byo zosta albo tajemnym donosicielem,

albo jawnym ciemizc swych braci, — czonkiem komitetu

ledczego u karmelitów, albo popa w nieask i zako-

czy ycie w wilgotnym, ciemnym gmachu.

W t sie publicznego niewstydu wika carewicz

towarzyszów Kociuszki, przyjació Dbrowskiego, wojo-

wników Napoleona. Generaowie znakami starej sawy

zaszczyceni przeyh samych siebie na paradzie. Weterani

okryci chlubnemi bliznami, ku schykowi dni swoich za-

czh by celem powszechnej wzgardy. Zajczek umierajc

pucizn przekaza narodowi wasn niesaw. lirasiski

,

Kurnatowsld, Hauke, Trbicki, 'Potocki nie byli to ani

h ani nikczemni ludzie. Stali si dopiero niemi za

staraniem Konstantego.

Nie byoto take dowcipnie z jego strony chcie

zaprowadzi ciemnot do kraju który uciemia i znie-

waa? By u nas m bardzo biegy w naukach, wpra-

wie, ekonomii pohtycznej i administracyi, sawny filozof

i ucze lianta. Nikt nade wicój ksig starych i nowych

nie przeczyta, nikt gbiej nie myla od niego w Pol-

szcz W swoim czasie pisarz zawoany, patryota, jeden

z luminarzy naszych ! Nie warto zastanowienia , e wa-
nie tego czowieka, nie kogo innego, Moskwa obróci

zdoaa przeciwko patryotyzmowi i owiacie ? Szaniawski

zajmuje niepolednie miejsce w liistoryi pitnastoletniego

królestwa. Jaldch rodków uy Nowosilcow eby go sko-

ni do odegrania faszywej i nikczemeej roh cenzora, do

nadania tak niebezpiecznego kierunku wychowaniu publi-

cznemu, niewiadomo. To pewna, e za pienidze, tytuy

i m'zdy takim serwilist jakim by, nie zosta. Ani go

zbogacono , ani wywyszono nad imiych. Niepodpada take

zaprzeczeniu e si i sam nie pi jak inni do wysokich

dostojestw. W tym samym stopniu jaki mia przed utrat

zasuonego imienia, w tem samem ubóstwie pracowa dla

zarobienia sobie na najwiksz niesawie i nienawi pu-
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bliczn. Jedyny moe i pamitny przykad aberracyi tak

potnego mnysu! Pojmuj tych ludzi, którzy dla nie-

dostatku, ambic}! i zych obyczajów rzucaj si w lewo

z prawej di'ogi. Lecz trudno poj czo\\ieka, któremu

nie szo ani o majtek, ani o osobiste wyniesienie, czo-

wieka skromnego i moralnego w domowem poyciu, dzia-

ajcego jakby z przekonania w interesie odwiecznych

wi-ogów polskiego imienia. Pojmuj take tych ludzi,

którzy, osobh^^ie w Polszcz chocia zalepieni interessem

kasty lub fakcyi, z przekonania jednak nienawidz swo-

bodnego roz\\ijania si wolnoci, — którzyby dla ugrun-

towania niepodlegoci ki-aju, otoczonego rzdnemi i abso-

lutnemi ssiadami, wadz wewntrzn silnie mnocowa
pragnli przeciwko wewntrznemu nieadowi, — którzy

jednem sowem, narodowy despotyzm nad obc przeno-

sz niewol. Zdanie takich ludzi, do jakiejkolwiek oni

part}i nale, ma nawet swoj mocn stron; ile e komu
ziemi i bytu potrzeba, temu si atwo kada swoboda

wyda moe zawczesn , niebezpieczn, rozprzestrzeniajc

si ze szkod niepodlegoci. Lecz nie pojmuj, i nikt

jak sdz poj nie zdoa n. p. Ivalasantego Szaniawskiego

,

który obcemu, moskiewsldemu despotyzmowi tak dziel-

nych , tak skutecznych dostarcza rodków przeciwko nie-

podlegoci Polski, nie przeciwko le zrozumianemu hbe-

ralizmowi i duchowi zaburze spoecznych. Ten filozof

mówi, e dziaa tylko przeciwko jakobinizmowi i mate-

ryalizmowi, rzeczywicie jednak przesta wierzy w Polsk^

ducha Polskiego nazywa mieszn polakery i w edu-

kacji pubhcznej to zaszczepi przedsibra , coby na przy-

szo nawet kade powstanie udaremni mogo.

Od upadku Napoleona jako ukoronowanego rozszcze-

piciela rewolucyi idzie wci a do dni hpcowych reakcya

absolutyzmu. Keakcya ta przybraa nazwisko restam-acyi.

Kestam-acya przedsibraa to w^szystko odbudowa w po-

rzdku moralnym, rehgijnym i pohtycznym Europy, co
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rewolucja w niwecz obrócia, a raczój co si jeszcze przed

rewolucy tak wytrawio, e koniecznie samo przez si

musiao si w nic rozwia. Szczególniój clioclzio o to

w caj Europie, eby wskrzesi pobono i wiar dla

otarza, posuszestwo dla wadzy, uszanowanie dla na-

rodu; katolicyzm, monarchij i arystotoacy. Królowie,

Xia, i historyczne rodziny weszy w cise z sob przy-

mierze. Mniemano, e religia wesprze trony, a trony

feudalizmowi uycz, wzajemnej pomocy. Te wyobraenia

nie majce gruntu pod sob, lecz natm-alne bo wynike

z nadzwyczajnych wydarze na zachodzie, z nigdy nie-

przewidzianego i fatalnego naprzód obrotu a potem koca
jaki wzia rewolucya francuzka, te wyobraenia Hallerów

i de Maistrów chciano przemoc wszczepi na pónocy,

w Polszcz kongressowj
,

gdzie zastosowanie ich byo
daleko mnij naturalne jak we Francyi, a zatem mie-

szne i nie potrzebne. W rzeczy samój, u nas, gdzie re-

wolucya socyalna nie oderwaa jeszcze narodu od prze-

szoci, gdzie zwizków midzy czasami staremi i nowemi

gilotyna nie poprzecinaa, gdzie otarzów nie naruszono,

gdzie po rozbiorach kraju himtowano si przeciwko wadzy,

ale tylko przeciwko wadzy obcój , najezdnój
,
gdzie nako-

niec nie tknito ani majtków ani imion odmecznych, gdzie

duchowiestwo zostawao w poszanowaniu u gminu, w to-

lerancyi nawet u niedowiarków: jaka moga by suszna

przyczyna restaurowania spoecznoci? Wszelako ducho-

wiestwo polskie, kler aciski, moni i serwilici, rzucili

si w kraju kongressowym z caym zapdem missyonar-

skim, z ca przeciwko rewolucyi zawzitoci, do prze-

rabiania i nawracania opinii. Szukali lekarstw przeciwko

chorobie, której u nas jeszcze nie byo. Moskwa swoim

sposobem z tego korzysta nie zaniedbywaa. Postrzega-

jc oburzenie w narodzie, z ucisku obcej wadzy pocho-

dzce, liczya na karb ateizmu, jakobonizmu i materya-

lizmu wszystko, co nas doprowadzi mogo do wzicia



135

ora dla odzyskania niepodlegoci. Zwizki tajne na-

zwaa hezlonemi^ patryotyzm modziey anarchij, nie-

spokojno buntem, i zyskaa na to potwierdzenie papieskie.

Alexander czyto z udanego, czy z szczerego bogomyl-

uoci zachw)'tu, cho sam kacerz w obliczu jedynego

i prawowiernego kocioa, poda jednak przyjacielsk rk
z Petersburga duchowiestwu aciskiemu, katolickiemu

w Polszcz. Kodex Napoleona zdawa si tchn duchem

re"\volucyjnym. Przeto obci go i zreforma postano-

wiono. Szo mianowicie o nadanie wikszej przewagi

duchowiestwu w stosunkach poycia rodzinnego z ko-

cioem. Z td wyamywanie rozwodów z pod wieckiej

wadzy; z td take wyamywanie duchowiestwa z pod

sdownictwa cywilnego. jMinister owiecenia Stanisaw

Potocki, czowiek uczony i gorliwy obyw>atel, chcc wy-

nicowa t dno napisa powie allegoryczu i do
niezrozumia pod tytuem Podró do Ciemnogrodu.

Zwietrzyh jednak xia duch tego pisma. Zaczli intry-

gowa i dokazah swego. Zoono z m'zdu Potockiego,

a na miejscu jego posadzono Stanisawa Grabowskiego,

który si by duchowiestwu zaleci na sejmie w^ roku

1818. wielk w obstawamu za powikszeniem wadzy
kocielnj arhw^oci. Od tj chwili obskurantyzm w kraju

kongressowym wielkie czyni postpy. Dyrekcy publi-

cznego wychowania i cenzm- wdzia Szaniaw^ski. Posta-

nowiono huratory, to jest wadz policyjno-dozorcz dla

studentów. Bigoterya starych Polaków, starych kobiet,

dewotek i hipokrytów podniosa gowi. Zaoono pro-

pagand w Warszawie. Byy kongregacye, schadzki i na-

rady, daleko swój wi))'w w^ kraju rozpocierajce. S)'na
przed innemi, jak mówiono, Kongregacya baranica Bo-

ego; Xina owicka miaa jej z Belwederu uycza
wsparcia. Innych rozgazie tego pobonego i w pew-

nym wzgldzie pohtycznego bractwa docieka, byoby

rzecz równie zabawn jak niepojteczn ; lecz musiaem
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wytkn t dno , bo si potem odezwaa w rewolucji

,

i znalaza w jednym z Naczelnych wodzów swego repre-

zentanta.

Arystokracya, jak jezuityzra, nie raz niewiedzc tego

staje si narzdziem obcej przemocy, bo zawsze od niej

przeciwko swoim potrzebuje wsparcia. Tak byo w Pol-

szcz konstytucjjnej. Za dawnycli czasów byy u nas

stany, lecz nikt nie mia feudalnyci przywilejów. Bya
szlachta w rzeczypospolitj , byh mieszczanie i chopi ; ale

w stanie szlacheckim kasta wysza, wyczna, ugi'unto-

wana na prawie, uksztaci si nie moga mimo odwie-

cznych porozumie z nieprzyjaciómi kraju, które nakoniec

rozbiór jego uatwiy. Za usugi wywiadczone trzem s-
siedzkim dworom w sprawie tego rozboju, a potem za

pienidze, otrzymali niektórzy Polacy od tych dworów

tjluy feudalne. Konstytucya xistwa warszawskiego by-

najmniej ich nie potwierdza. Napoleon by guchy na

usilne dania chccych patrycyatu, na wymow okazu-

jcych konieczn u nas potrzeb dziedzicznej izby lordów,

parów, aby potok demagogiczny Polski nie uniós. Czego

nie mona byo \^7jedna u Napoleona, starano si pozy-

ska u Alexaudra. Lecz i Alexander konstytucya arysto-

kratyczn przez niektórych Polaków napisan, szlacht

od nieszlachty w obUczu prawa rozróniajc, w samój

wreszcie szlachcie ^^prowadzajc race odcienia, odrzu-

ci. Ci którzy koniecznie chcieli stanu w stanie szlache-

ckim nie przestah na tern
;
ponawiali swe zabiegi w Pe-

tersburgu; nakoniec, gdy nie byo innego sposobu, przy-

najmniej komissy do sprawdzania i potwierdzania tytuów

obcego nadania \N7Jednali sobie na di'odze antykonstytu-

c}'jnj. Byh tedy w kraju kongi-essowym na mocy tj

komiss}i hrabiowie i baronowie pruscy, austryaccy i mo-

skiewscy. Hrabia Zamojski, i Margrabia Wielopolski przed-

siwzili odbudowa swe majoraty zniesione prawem i de

facto; Alexander czynic zado usilnym probom, przy-
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rzek by na krótki czas przed mierci utworzy sze
ordynacyj: Czartoryjskicli na Puawaci, Zamojskici na

Zwierzycu, Potockicli na Wilanowie, Ivi-asiskiego Win-

centego podobno na Opinogórze, tudzie dla Lubeckiego

niewiem na jakich dobrach i dla Ronieckiego na Kau-

szynie, Nie jeste rzecz godn zastanowienia jak w je-

dnym czasie i pod jednjm wpywem zaczo dojrzewa

w tym biednym kraju kongTessowym wszystko niemal, co,

jak obaczymy, miao si sta przeszkod dla rewolucyi 29. ?

Tu si zawizay rozterki wewntrzne, któremi sprawa

nasza upada.

Grabowski, Szaniawski i Nowosilcow nadawali rz-

dowi popd religijno-pohtyczny. Skadah to coby mona
nazwa jego czci moraln. Grabowski by pobony

przez w}xhowanie; Szaniawski z wysokiej abstrakcyjnj

teor}i filozoficznej; Nowoscilow pomaga im, a raczej

kierowa nimi dla wasnego interessu. Czonek rzdu

tymczasowego w Xistwie warszawskiem razem z an-
skojem, w królestwie zostawiony pod tytuem komissarza

cesarskiego, dla uatwienia stosunków midzy rzdem

polskim i moskiewskim, upowamony reski-yptem Ale-

xandra do zasiadania w radzie admimstracyjnj , w pier-

wszych szeciu latach trudni si tylko interessami skar-

bowemi. Ale, gdy Lubecki obj ministerium skarbu,

i wzitoci w Petersburgu, impozycy, taktem waci-

wym sobie odsdzi od administracyi senatora moskiew-

skiego, nic mu nie pozostawao jak rzuci si do stray

ducha pubhcznego, i szuka nowego zarobku w dozorze

modziey, pohcyi, moralnoci. Bez znaczenia w Peters-

burgu sta si potrzebny w Belwederze. Opoj z tempe-

ramentu, i materyalista z przekonania, zodziej jak wszy-

scy prokonsulowie moskiewscy w gruncie serca czowiek

najniemoralniejszy, by przecie jednym z gównych fila-

rów propagandy religijnj. On obostrza cenzur; on

wpyw duchowiestwu ponmaa; on ledzi spiski i razem
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z Szaniawskim w edukacyi publicznój upatrywa przeciwko

nim lekarstwo na przyszo. Mówiono, i nie bez powodu;

e Nowosilcow prócz urzdowego posannictwa do Polski

mia inn, jeszcze missy od tej partyi moskiewskiej , która

poprzysiga samój sobie zagad nawet imienia polskiego.

Jeeli tak byo (czemu trudno uiewierzy) to mu trzeba

odda t sprawiedliwo, e czyni zado poruczonym

sobie obowizkom z zawzitoci i przenikliwoci pra-

wdziwego moskala. Przeczuwa rewolucy, bo poj na-

tur kongi-essowej Polski. „Polacy, — zwyk by mawia,
rodz si jakobinami, — rewolucy jest we krwi tego

narodu, — Polacy ss j z mlekiem swoich matek." Przez

rewolucy i jakobinizm w Polszcz rozumia tylko niena-

wi moskiewskiego jarzma. Pod tym wzgldem mia
racy, i daleko janiej widzia pooenie kraju ni Lu-

becki, który czy z przekonania, czy dla tego, e niena-

widzi Nowosilcowa, cigle zbija jego opinij w radzie

administracyjnój , w Belwederze i w Petersburgu co do

powstania Polski. Szaniawski obawia si Nowosilcowa.

Ze strachu uprzedza nawet niektóre jego yczenia. *)

Dla niego i dla Grabowskiego Nowosilcow by wyroczni.

Kommissya rzdowa owiecenia zostaa w krotce pod

takim wpywem jedn z gównych podpór obcego ucisku,

i domowego obskurantyzmu. Bogactwa, sinekmy spyway
na biskupów. Wysze duchowiestwo wyznania aciskiego,

katohckiego w Polszcz konstytucyjnój nigdy nie wyjdzie

z tego obwinienia, e niewierne wasnym trdycyom oby-

watelstwa i patryotyzmu starao si pomnoy sw po-

wag za porednictwem moskiewskiem. Na ludno mniej-

sz jak w Galicyi austryackiej dziewi biskupstw przy-

*) Nowosilcow zada hji od Szaniawskiego projektu urz-

dzenia edukacyi publicznej na Litwie. Szaniawski uoy} plan

dany , lecz tak w nim dosadzi obskurantyzmem , e sam Nowo-
sylców rzek do niego: Panie Badco, byoby za nadto ciemno

na Litwie!
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padao. Siedmiu biskupów brao po 60,000 z. polskich

rocznj pensyi, ósmy 108,000, arcybiskup 120,000. W Pol-

szcz konstytucyjnej cay ciar posug duchownych spada

na proboszczów, którzy nie mieli przyzwoitego utrzjonania.

Z tysica siedmiuset piciudziesit piciu probostw tylko

726 byo takich, których dochody rocznie po 1,000 zt.

W7nosiy; a migdzy 287 kocioami grecko-uniackiemi

nie byo ani jednego, któryby nawet z ostatniemi móg
i w porównanie. Przez starania w Rzymie umiano rze-

czy tak ukartowa, e kraj nie móg zaradzi zemu
w domu; przyjta bowiem a raczój wyjednana zostaa

bulla apostolska w r. 1818., która wyszczególnia liczb

dyecezyi i hczb parafij. Bulla ta wysoko pensji dla

biskupów i arcybiskupa tak zakreha, i rzd krajowy

bez zezwolenia stoUcy apostolskiej adnj reformy w tej

mierze nietylko duchownój, lecz i ekonomicznej przed-

siwzi nie móg. Ivler wyszy polski mia mc przy-

mierzeców za Alpami i nad New. Intrygowa w Pe-

tei^sburgu i w Rzymie. SineJcura biskupów dosza do tego

stopnia, i si niektórzy cakiem powoaniem duchownem

nie zajmowali. Nie siedzieh w dyecezyach, kocioów nie

wizytowah. Sprawowah za to obo^^^zki cywilne w senacie

i w rzdzie , tam z omiu stanowczemi gosami , tu z trzema.

W komissyi owiecenia zasiada do obrad arcybiskup

z dwoma biskupami i dwoma referentami duchownemi.

Rozstrzygah oni wszystkie cpvilne i duchowne interessa.

Z innych wyzna ani jeden czonek przez lat 14 nie

mia tj prerogatywy. Za to te xia innych w}'zna lepiej

odpowiadali swemu powoaniu. Duchowiestwo wysze
katoUckie, stohc nad zbawienie swych owieczek przeno-

sio. O duchu jego, nie pod Woroniczem, ale pod Cho-

owczycem i Skarszewskim, którego nominacya tchna
zniewag dla Polski, przekonywaj nastpujce przykady.

Razu jednego midzy konkm-entami do lepszego beuefi-

cium znajdowa si kandydat obyczajów nieskazitelnych.
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celujcy w naukach. Ta ostatnia zaleta stana mu je-

dynie na przeszkodzie. Biskup, pamitny owj maxymy

carewicza zaprowadzonej w wojsku, swoje take publicznie

wyniu'zy zdanie: „e ksidza uczonego nie potrzebuje."

Inny biskup pogrozi rzdowi wziciem z biskupstwa dy-

missyi jeeliby go zmuszano do odwoania z ambon obwie-

szczonych zakazów przywoenia na targ w dniach wi-
tecznych drzewa, zboa i siana. Zakaz ten obostrzya

kara niedawania rozgrzeszenia przy spowiedzi. Trzeci

biskup wbrew prawu zakaza listem pasterskim ksiom
swój dyecezyi stawa bez swego upowanienia przed s-

dem, czy to z powodstwa, czy z zapozwu. Czwarty po-

zwany do sdu przez pewnego ksidza za to e go wizi

i godzi przez siedm miesicy , wyjedna sobie w rzdzie

bezkarno tego gwatownego postpku. Rzd na tj

drodze obrony zabrn by w kolizye tylko przez rewolucy

upione, albowem pokazao si, e ów ksidz by na szpiega

sprowadzony z zagranicy, za obcym paszportem. Gdy

tym sposobem duchowiestwo obrzdku aciskiego za-

czo si wyamywa z pod równoci w obliczu prawa,

wadze ki^ajowe zwracay na to kilkakrotnie uwag ki'óla.

Lecz Moskwa jak w Portugahi, Hiszpanii, Francyi tak

i w Polszcz zasadzaa swe widoki na katolicyzmie. Wy-

da by w prawdzie Alexander w r. 1818. postanowienie,

które zalecao duchownym równ ulego z inuemi mie-

szkacami ustawom cywilnym i administracyjnym, lecz

przemagajcy wpyw ksiy w rzdzie atwo nieszczere

zabiegi potrafi udaremni. Owo postanowienie nie byo

w dzienniku praw umieszczone, i w cigu lat pitnastu

rzd to nie móg to nie chcia trzech rzeczy do skutku

doprowadzi: 1. aby ksidza za przewnienia i zbrodnie

pospolite odda pod sd zwyczajny; 2. przeszkodzi hie-

rarchii duchownj odnosi si wprost do Rzymu dla

uzyskania tajnych papieskich hreve, które zostaway

w sprzecznoci z ustawami krajowemi, z czego poszo,
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e na przykad na suppressy dóbr duchownych upo-

wanion bull z r. 1818. znalaza si pónij reprobacya

papieska, jak i rzymskie veto na uchwa sejmow roz-

wodow z r. 1825.; nakoniec 3. nie móg rozwiedzionym

podug owego prawa sejmow^ego wj-jedna sankcyi bisku-

piej. Biskupi zabronih wszystkim parochom bogosawi
nowym lubom tak dalece, e nie jedno maestwo
obchodzi si musiao bez aktu rehgijnego.

Wpyw ksiy w rzdzie, zupene zaniedbanie edu-

kacji ludu \\1ejskiego, obskm-antyzm w wyszem wycho-

waniu pubhcznem , tajna pohcyja niezmiernie rozgaziona

,

psujca obyczaje, wzbudzajca powszechn nieufiio,

charakteryzuj tedy kierunek pohtyczno-moralny admmi-

strac}! królestwa. Na czele tego systematu sta Now^osil-

ców^ Lecz nie sam tylko ciemnot mona szkodzi

narodo\\i. Mona go jeszcze przywied do ubóstwa,

narazi na niebezpieczestwo jego w^asno prywatn

i publiczn. W tym wzgldzie tyranija administracyjna

silnie wspiera niewol polityczn. Moskwa zamierzajc

ki'ólestwo konstytucyjne zamieni w guberni, zbliya

si do tego celu i na drodze ekonomicznej. Na czele

tego drugiego systematu równie niebezpiecznego, lecz da-

leko wicej zawikanego, a mniej dostpnego ogólnemu

pojciu, sta Lubecki, gówny, osobisty nieprzyjaciel No-

wosilcow^a.

Syn wprawTlzie i u obcych materyahiy byt króle-

stwa. Lecz pytam si któto go tak rozsawi w^ Em-opie

jeeh nie ISIoskale ? Kiedyto mieszkance królestwa mieli

wolno objawienia swej opinii w tej mierze i ocenienia

tych bogactw, tego handlu, tego przemysu, które u nich tak

bujnie rozkwitn miay ? Moskale i Prusacy (z pomidzy
ostatnich ci nawet co pisz w dobrej wierze) zarzucaj nam
teraz niew^dziczno, emy nieceniU dobrodziejstw roz-

lanych na Polsk kongi^essow przez Alexandi-a i Mko-
aja. Przyznaj e konstytucy gwacono , lecz powiadaj:
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oto upikszono Warszaw, zaprowadzono bite drogi; oto

mielicie kanay do spawu , rkodziea , sukna wasze szy

a do Ciin, mieicie wic iandel korzystny z Rossy, we-

wntrz administracy porzdn, si zbrojn, wasn mo-

net, bank, towarzystwo kredytowe i t. d. Zdaa ladaco

wieci, ae blichtr do rku wzity, jeli mu si bliej

przypatrzymy, znika. Takim blicitrem byo królestwo

polskie nie tylko pod wzgldem konstytucyjnym, lecz za-

razem przemysowym, liandlowym i ekonomicznym. Po-

minwszy w reszcie i adne bogactwo, aden i najlepszy

byt materyalny nie mógby wygluzowa z pamici narodu

polskiego, e by cay i niepodlegy, jaka w tern loika,

dzisiaj to przyznawa Moskalom a nie Polakom co si

rzeczywicie dobrego zrobi mogo dla owj czstki Polski

w pitnastoletnim pokoju ? Wszake Polska konstytucyjna

powinna si bya sama rzdzi. Instytucye jakie miaa

byy jj wasne nie moskiewskie. Ki'ól powinien by by
tylko wykonawc woli narodu. Odoywszy wszelako na

stron t uwag, za wiele podobno mówiono o tych do-

brodziejstwach, o tym handlu, o tych drogach. Moskale

nie bez przyczyny zwykli w kadym zabranym kraju jak

najspieszniej przystraja stoUc: przez to chc oni tylko

da pozna, e upu nigdy nie ustpi. Zachody koo
upikszenia Warszawy byy wielkie, azyatyckie: ale czy-

imeto kosztem stawiano owe gmachy, to kulawe i po-

wykrzywiane*), to jakby chiskie pagody**), jedne pod-

parte opasemi supami naksztat dud w organach jak

Okoow si wyraa***), drugie w ksztacie parawana ****)

lub meczetu w ogrodzie****)? Kto jeeU nie sami Polacy,

*) Officyna przy paacu Krasiskich, ju drutowana.

**) Bank.
***) Konimissya skarbu.

*****) Przybudowanie frontowe klasztoru Dominikanów od

ulicy Freta.

*****) Koció alexandrow8ki.
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przepaca te dziwotwory gustu moslciewskiego , oboli litó-

ryci dawna klassyczna budowa stolicy naszj tylko wy-

raniej janiaa? Zarzucaj nam emy jedzili bitemi

traktami; lecz drogi, jedna od Brzecia, druga od Kowna,

czy nie toroway Moskwie o cudzym koszcie zbyt atwj
przeprawy do Europy krajem polskim? Podwyszenie ca

na zboe w Gdasku wzito za pobudk do zerwania

wbrew traktatowi wiedeskiemu wszelkiej handlowej z Pru-

sami kommunikacyi. Alexander kaza spawia zboe do

Windawy. Kraj wyniszczony miliony co roku oy musia

na kopanie augustowskiego kanau, stawiame luz, ubi-

janie tam dla poczenia Wisy z Niemnem i spawiania

z Wisy gdzie ? do Bygi. Ale i to przedsiwzicie po-
czone z tak ogrmnemi kosztami, jeliby kiedykolwiek

byo wykonane, posuyoby Moskalom do atwiejszego

transportu armatur wojennych, przeciwko nam samym,

i Europie. Co tylko Moskwa zdziaaa lub zdziaa w Pol-

szcz, to wszystko ulega temu dwiiwykadnemu rozumie-

niu. Sukna polskie szy do Moskwy i do Chin, to prawda.

Lecz w zamian z znaczn jednak przewyk W7chodziy

z Polski do Rossyi pienidze za ój, juchty, ryby, woy,

wosk, bro, pótno, lederwerki i inne potrzeby wojskowe.

Trudno wic odgadn co mogo wzbudza tak wielk

zazdro Moskah pod tym wzgldem, e (jak pisa mi-

nister sekretarz stanu do Lubeckiego pod dat 17, listo-

pada 1825) a pitnacie milionów ofiarowa mieli rocznie

królestwu, za poddanie sukna polskiego pod taryf ogóln

carstwa.

W dzisiejszym stanie nauki gospodarsrwa narodo-

wego nie podpada zaprzeczeniu, e rzd na sposób uy-

cia krajowych kapitaów wpywa nie powinien. Fabryki

zbogacaj naród jeh same powstaj. Fabryki które rzd
zaprowadza, któreby bez rzdu nigdy nie powstay, fa-

bryki wypywajce z systematu prohibicyjnego staj si

klsk konsumentów , szkodz naturalnemu , miejscowemu
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przemysom. Ta jest regua powszecina. W tej mierze

aden wyjtek raiejscaby mie nie powinien. Fabryki

Polski kongressowj do tego wzgldu odniesione, nie je-

dnaj rzdowi który je postwarza wielkiego zaszczytu.

Có atwiejszego jak wszystko obce zakaza, wszystkie

granice osadzi Kozakami ? Musz w tenczas ku byleja-

kiemu zaspokojeniu koniecznej konsumpcyi powsta kra-

jowe rkodziea, lecz z wszystkiemi przywarami mono-

policznemi : bo midzy reproducendami z równ atwoci
zbywa mogcemi ze i dobre ^vyroby , nie masz ani po-

trzeby ani bodca do wspóubiegania si; a dla konsu-

mentów nie ma adnego wyboru. Jak z monopoliów tylko

fiskalne, chwilowe (i to nie zawsze) zawizuj si korzyci,

tak te w systemacie zakazowym wszystkie zyski z wy-

robów wymuszonych spadaj jedynie na przedsibierców;

z t jednak wielk rónic, e monopoha fiskalne prócz

soH sigaj po wikszj czci artykuów bd zbytkowych,

bd takich od których wstrzyma si mona, za pro-

liibicyjne fabryki puszczaj w obieg za cen upodoban

wyroby bez których obej si prawie niepodobna, przy-

najmniej wikszj czci krajowj ludnoci. Z dochodu

monopohjnego w Polszcz kongi-essowej opaca rzd pod

tytuem porzdku i bezpieczestwa pubhcznego, onierza,

andarma, poHcyanta, szpiega, gorliwego w podsuchach

lu-zdnika. Z fabryk monopohcznych , z ich zysków có
przybywao, co przyby mogo ku uleniu publicznych

ciarów, kiedy prawie wszyscy którzy u nas te fabryki

pozakadah byh cudzoziemcy sprowadzeni z zagranicy?

Od czasu taryfiy zakanej naliczya ich kommissya rz-

dowa spraw wewntrynych do 22,000. Napyw ten by
bardzo naturalny. Fabrykant cudzoziemiec nieprzychodzi

u nas powoh, stopniowo, z ndzy do lepszego bytu, lecz

jednym gwato^vnym skokiem do wielkich bogactw; a co

tylko zarobi to natychmiast wj^prawia lub sam \vywozi

za granic. Pierwój w swoim kraju zaledwie utrzymywa



145

si z wyrobów, których najwicej Polska od niego kupo-

waa. Po zakazie przeniós si na miejsce spoycia tych

wyrobów; by tedy panem i reahzacyi i ceny. Albo to

maa rónica? W domu, u siebie ledwie szesnacie go-

dzin pracy zdoay go wyywi. W Polszcz za poow
tój pracy stawa si majtnym. Z tego w ogóle te dwa

ze skutki wynikny: jeden dla Polski, e jj mieszkacy

zamiast sobie wybra i wytargowa co byo za granic

najlepszego, przyj musieh co byo najlichsze i najdro-

sze; drugi: dla ociennych krajów, szczególniej dla Nie-

miec , e zamiast korzyci jakie z przyjacielskich narodo-

wych stosunków w wielorakim podziale na ogó spyn
miay, te wszystkie staway si wasnoci szczególnych

wychodców. W Niemczech narzekania na nasz mniemany

przemys narodowy byy wielkie i sprawiedliwe.

Nie od dachu podobno lecz od fundamentu stawiaj

si budynki. U nas przed przemysem rkodzielnianym

idzie rolnictwo i dopóki kraj nie odzyska swej niepodle-

goci, póki wszystkie jego pody nie wejd w handel

wewntrzny, poty daremne bd wszelkie usiowania

pomknienia go naprzód na drodze przemysowej. W Pol-

szcz tych tylko rk do fabryk uy mona, które od

ziemi zbywaj. A poniewa przedtem przy wikszój lud-

noci nigdy jednak ziemia nic miaa u nas tylu uprawia-

czów ile potrzebowaa, có dopiero w wyludnieniu przez

tyle wojen sprawionem ! Wreszcie przemys rkodzielniany

krajowy moe by tylko AV}'padkiem zdrobnienia gTunto-

towój wasnoci, to jest rewolucyi spoecznej; w Polszcz

kongressowej na 22,253,550 morgach potrzebujcych upra-

wy, ludzi zdatnych do tego byo ledwo pótora miUona.

Ziemia ta drugie tyle rk potrzebowaa, a trzy razy

wiksz ludno wyywiby moga. Tylko w przyblieniu

do tego stosunku o fabrykach pomyle mona! JaJcohi.,

Anglik wysany od swego rzdu dla zwiedzenia zagrani-

cznego rolnictwa, wystawi najsmutniejszy obraz naszego

Moclinacki powstanie I. 10
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ziemskiego gospodarstwa. Tych prawd nigdy zbyt czsto

nie mona przypomina ludziom wj^sawiajcem epok
kongressowego królestwa z przemysu i handlu. Tych

I)rawd nigdy zbyt czsto nie mona przypomina Moska-

lom, którzy sobie przyznaj cokolwiek kongressowy kraj

zdziaa wasnemi siami.

Za twórc tj okrzyczanej materyalnj pomylnoci,

która Polszcz kongi-essowej osadza miaa jarzmo mos-

kiewskiego protektoratu, nietylko cudzoziemcy, lecz i nie-

którzy Polacy obwoali ministra Lubeckiego. W tej mierze

przyjto u nas do szczególny sposób rozumowania. Lu-

becki, mówiono, administruje antykonstytucyjnie; lecz on

jeden uratowa byt polityczny królestwa zagroony w r.

1821.; on jeden opar si ministrom naszym, którzy sami

potem chcieh TNystawi monarsze potrzeb odjcia konsty-

tucyi; nakoniec on jeden hamowa w zapdach Nowosil-

cowa, a nieraz i W. Xicia. Có z td, mówiono dalj,

e nadwyr konstytucy, kiedy si z tem dobrze dzieje

krajowi, kiedy skarb pod jego zarzdem wystarcza wszel-

kim potrzebom? — A zatem taka bya loika w tem rozu-

mowaniu: Lubecki uratowa konstytucy, wic nie bra
mu za ze e j% gwaci! Przyzna naley, e ten mini-

ster by bardzo szczliwy. Gatunek popularnoci, któr

sobie zjedna w Polszcz, sztuka któr bezprawiom ad-

ministracyjnym prowadzcym kraj do rujny uycza po-

zoru dobra pospohtego, jego stateczna wzito w Peters-

burgu pod panowaniem Alexandra i Mkoaja: wszystko

to zapewne nie pozwala wtpi o jego znakomitych dwor-

skich talentach; lecz niewiem czyli ludzie mylcy, bez-

stronni, pilnie rozwaywszy jego cae postpowanie w kró-

lestwie, przyznaj mu z równ atwoci prawo oby-

watelsk, a nawet i biego w sztuce administracyjno].

Wpyw Lubeckiego na obrót, który wzio powstanie

29. by tak wielki i szkodhwy, e przez to samo dzia-

anie jego przedrewolucyjne nabywa niemaego interessu.
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Ja rozumiem, e to co przedsibra przed rewolucy rzuci

nowe wiato na to co ucz}iii, i czego chcia w poczt-

kaci rewoluc}!. Dla tego starajmy si wybada patiyot

w administratorze. Dla tego niechaj mi tu wolno bdzie

dla uzupenienia obrazu królestwa kongi-essowego
,
prze-

biedz zawód ministeryalny tego znakomitego czo^\^eka.

W tój mierze bd si stara by o tyle dokadnym o ile

mi pozwoli brak róde dostarczajcych mniej wicej pe-

wnych wiadomoci o administracyi, która nigdy si nie

spowiadaa przed narodam z swych dziaa, która nawet

drukowi ledzi je zabraniaa.

Bracia Lubeccy odebrali pocztki starannego wycho-

wania w Warszawie, w korpusie kadetów. W r. 1812.

Karol Lubecki gony z patryotyzmu przystpi do kon-

federacyi generalnej; lecz Xawery, póniej minister, za

jego przykadem pój nie chcia. Do wic wczenie

zacz by Moskalem. Pod tym wzgldem nie mona mu
zarzuci zmiennoci charakteru: nie by renegatem kto

nigdy w Polsk nie wierzy. Xawery Lubecki wszed

nasamprzód do wojska moskiewskiego. Jego usposobienia

umysowe domyla si ka, e gdyby by chcia, byby
doszed na tej di'odze do najwyszych stopni. Wszelako

los chcia mie w nim ministra a nie jeneraa. Porzu-

ciwszy sub wojskow odda si w Litwie zawodowi

obywatelskiemu, i w kfótce zosta ciwilnym gubernatorem

wileskim. W t}T2i urzdzie powoany do Petersbm-ga

przez Alexandra (owiadczajcego si naówczas z wielkimi

dla Litwy w^zgidami, których powody wyej oznaczyem)

zyska nieograniczone zaufanie cara. Od tj chwiU trzeba

uw^aa Lubeckiego za gow tej fakc}i w Polszcz, która

zbawienia ojczyzny bez pobratymstwa z Moskw nie poj-

mowaa. Lubecki, w czasie odwi"otu wojsk francuzkich

cz}Tiny czonek przedsiwzitej przez Alexandra reorgani-

zacyi Litwy, przyby nakomec z Moskalami do Warszawy,

gdzie razem z Now^osilcowem, Lanskojem i WawTzeckim
10*



148

nalea do skadu rzdu tymczasowego. Jako minister

spraw wewntrznych tego rzdu pozna bliej kraj, mie-

szkaców i administracy. Po organizacyi królestwa tru-

dni si do roku 1821. likwidacy pretensyj polskich do

mocarstw ociennych. W tym celu odby jedn delegacy

do Berlina, drug do Wiednia. Obrotom jego towarzy-

szy odgos powszechny pooonych wieUiich zasug dla

kraju. Trzeba tedy najpierwej rozebra te jego czynnoci

z Prussami i z Austry.

Linije demarkacyjne odgraniczajce w skutku po-

dziau jedn cze Polski od drugiej
,
prusk od moskiew-

skiój, moskiewsk od austryackiej porozryway naturalne

stosunki nietylko midzy mieszkacami kraju, lecz zara-

zem midzy instytutami publicziien (edukac}'jnemi i du-

chownemi) a dobrami ziemskicmi, na których fundusze

tych instytutów byy ulokowane. Niemasz dotd czci
rozszarpanego kraju , któraby z ocienn czci pod obcem

panowaniem nie zostawaa z tego powodu w sporze pra-

wnym. Namnoyo si mele innych partykularnych pre-

tensyj. Z td potrzeba wzajemnych pokwitowa. Kon-

wencya berliska z r. 1819., która rozstrzygn miaa
wane kwestye tego rodzaju midzy Polsk kongressow

i Prussami, która tak wsawia Lubeckiego, nie przysza

do skutku z najwikszem uszczerbkiem polskiego skarbu ?

Dzisiaj, poniewa o tern mówi wolno, nie podpada za-

przeczeniu, e polscy delegowani nie tylko nie zaatwili

wszystkich kategorjj midzy dwoma pastwami, lecz nie

umieli obwarowa si przeciwko sidom na to zastawionym

przez urzdników pruskich, aby odpowiedzialno spada-

jca z ich prewarykacyj na nich samych, a z nich na skarb

[truski, nie bya ciarem skarbu pruskiego, ale polskiego.

Wysani do realizacyi, kompenzacyi i pokwitowania na-

lenoci polskich, stah si obrocami Pruss, kwitujc je

ze wszystkiego do czego Polska miaa prawo, a co gorsza,

przyznajc Prusom to do czego ten rzd jn-zed konwen-
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cy nie mia adnego prawa. I tak naprzykad: statut

l>ruski organiczny depozytowy {Bepositcn-Ordming) za-

wiera w sobie przepis, „i w zagospodarowaniu summ
depozytowych czyto sdowych, czy administracyjnych,

adne iu"onienie A^ydarzy si nie powinno; albowiem

w przypadku uronienia konserwatorowie kaucyonowani

depozytów, i sdziowie zarzdzajcy lokacy odpowie-

dzialni s kolegialnie za cao wasnoci depozytowej;

w kocu za ta odpowiedzialno spada na skarb króla

pruskiego." Taki by stan prawny w województwach przez

ostatni rozbiór do Pruss wcielonych. Me zmieni go tra-

ktat tylycki z r. 1807., ani ^nedeski z r. 1815., ale

go zmienia kowencya berliska z r. 1819., poniewa

Lubecki podpisa artyku zezwalajcy na wydanie kaucji

przez urzdników pruskich zoonej, to jest: na umorzenie

wszelkiej na nich spadajcej odpowiedzialnoci; a zatem

ze skarbu pruskiego w brew statutów pruskiemu depo-

zytowemu, przela na skarb polski obowizek spacenia

kilkunastu mihonów!

Nie do na tj szkodzie w}Tzdzonej ubogiemu kra-

joA; dotkny go i inne straty wynike z niedbalstwa

delegowanych do Berlina. Pomijam tu dugi hipoteczne

pozacigane przez donataryuszów francuzkich, których

wypat konwencya z r. 1819. polskiemu skarbowi równie

niepotrzebnie przekazaa; lecz pomin nie mona zupe-

nego zapomnienia ogromnych fiuiduszów instytutów kon-

gressowej Polski lokowanych na dobrach kameralnjch

miast Gdaska, Torimia, Elblga, Grudzidza, i t. d. Fun-

dusze te zostawi traktat wiedeski przy nieograniczonej

wasnoci instytutów naszych pomimo hnii demarkacyjnej

,

która te instytuta od funduszów oddzieha. Takie same

prawo suyo i instytutom pmskim majcym swe upo-

saenia w królestwie polskiem. Có tedy mogo by dla

obud\Mi stron naturalniejszego i spraA\1edhwszego jak albo

si utrzywa przy wzajemnej i dwu-krajowj posiadoci,
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albo te przedsiwzi rodki wymiany, kompenzacyi

,

tak aby polskie instytuta w Polszcz, pruskie za w Prii-

siech z swoj na zawsze poczyy si wasnoci? Có
si stao ? Oto Prussacy w skutku dwóch konwencyj (z r.

1819. i 1829.) przyszli do realizacyi przez nasz skarb

wykonanj takiej wierzytelnoci, z którj sam dunik
uici si nie by w stanie; nam za zatrzymali i do

swego wolnego uytku przeznaczyli takie fundusze , które

opatrzone w normaln hypotek nie ulegy adnej tru-

dnoci ani co do poboru procentów, ani co do podniesienia

kapitaów. Przyczyn tj likwidacyi tak krzywdzcej Pol-

sk kongi-essow, byo to, e Lubecki w utworze naszego

domowego bilansu mylnie przewag jego na nasze stron

upatrywa. A zatem i pod tym wzgldem da si Prus-

sakom wj^wie w pole.*) Zdawao mu si, e \v}^soko

smnm instji^utów pruskich przenosi wasno polsk tego

gatunku w Prusiech zabezpieczon; bez wzgldu wic na

traktaty my pierwsi zajlimy w prostj drodze adniini-

nistrac}'jnj pod tytuem summ poznaskich cudz obci-

on wasno, a Prussacy naleycie oceniajc znaczenie

i wysoko tego bilansu, niepogardzih daleko wiksz
korzyci, która im si sama pod tytuem repressaliów

nastrczaa. Ustanowili u siebie z tych polskich summ,
dziesiciu i rónych danin fundusz nazwany Retorsions-

fond, na zasiek swego duchowiestwa.

*) Jednak na usprawiedliwienie z tego wzgldu Xicia Lu-

beckiego powiedzie trzeba, e poniekd by przymuszony do

wielkich koncessyj dla Pruss przez Moskw. Nesselrode pisa do
niego wyraz'nie, w czasie missyi w Berlinie Mohrenheima : „e
w wojnie z Napoleonem Prussy pooyy takie zasugi w interesie

cesarstwa, i e w cigych z Eossy stosunkach takie daj dowody
swej przychylnoci dla tego pastwa, i, chociaby niezupenie

z ich strony kwestye likwidacyjne byy usprawiedliwione, nie trzeba

jednak czyni im wielkich trudnoci." Szczególniejsza ioika aby za

przysugi pruskie w sprawie moskiewskiej Polska kougressowa
wywdzicza si miaa.
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Dla lik^Yidacyi z Austry take podwójna delegacy

^^7praw•iono do Wiednia. I z tym dworem jak z pruskim

zawara Polska kongressowa dwie oddzielne konwencye,

jedn r. 1820., drug 1828. Obied^A•ie jednak wielu wa-

nych punktów obchodzcych skarb królestwa i interes

prywatnych nie zaatwiy. Galicya zachodnia wraz z je-

dnm obwodem (zamojskim) z Gahcyi wschodniej, odpada,

jak wiadomo na mocy traktatu schoenbm-nskiego w r.

1809. od Austrji do xistwa warszawskiego, z zawaro-

waniem wszelkiej wasnoci prywatnej i pubhcznej , i zrazu

stanowia departamenta , a potem województwa krakow-

skie, sandomierskie, lubelskie i podlaskie. Cay stan praw

i obomzków midzy królestwem polskiem i Austry by
zamknity w t}in obrbie. Co tedy rzd austiyahki w cza-

sie swojej d"s\'unastoletniej administracyi od r. 1796. do

1809. nasamprzód w uposaeniu prowincyi na jój wy-
czn i parcyaln wasno przeznaczy, a czego przy

ustpieniu tej czci ziemi polskiej xist\Mi warszawskiemu

nie odda; poidóre w czem si instytutom pubhcznjiii,

miastom, gminom, i korporacyom zaduy; po trzecie do

czego si prywatnym mieszkacom zobo^^iza: wszystko

to równem prawem kwalifikowao si do hkmdacyi , wszy-

stko to wymagao obliczenia; lubo zreszt przyzna trzeba,

e pretensye ostatniej kategorp naleao raczej zosta^\1

staraniu pi'}'watnych, raz e ci nie dah rzdowi polskiemu

adnego upowanienia do dziaania z rzdem austryackim

w ich imieniu, ckugi raz, e w rodzaju odpaty dla obli-

gacyj rzdowych ustanowion}Tn n. p. przez losowanie we

dwóch epokach co 45 lat, adne inne kombinacye ku ich

zaspokojeniu wyjedna si nie day, a zatem i negocyacya

adnego celu pod tym wzgldem mie nie moga. Z pier-

Avszej kategorjl zachodzi do reklamacji jeden tylko polski

fimdusz rehgijny, tak zwany Allgemeiner Westgalizischer

Stiftungsfond. Z drugiej , najznakomitszy by fundusz ka-

hahiy; z trzeciej, jak wspomniaem by}- tylko pr}^atne
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wierzytelnoci. Pierwsza instytucya ua wzór podobnego

funduszu religijnego w Galicyi wschodniej , zaraz po pier-

wszym rozbiorze zaprowadzonego, powstaa z summ i dóbr,

z rygoru konwencyi petersburskiej (z r. 1796.) dla tego

przez skarb zajtych, e instytuta duchowne i edukacyjne

do których prawem wasnoci naleay, przy rozbiorze

kraju dostay si pod obce panowanie. Nie miaaby tedy

miejsca reklamacya gdyby cesarz austryacki nie by t
skarbow wasnoci tak zarzdzi (w r. 1800.) e praw

z konwencyi na swój skarb spadych czyni zlewek na

wieczne uposaenie i niezmienne rehgijne uycie Gahcyi

zachodniej. Druga pretensya powstaa z summ duchow-

nych, edukacyjnych i prywatnych, które jeszcze za cza-

sów rzeczypospolitej byy lokowane na kabaach gmin

wyznania starozakonnego , a które rzd austryacki przez

zaprowadzenie podatku krupki, koszernego, i wieczko-

wego od oduonych erga calculum et refusionem -wybra.

Trzecia nakoniec zabezpieczona na banku wiedeskim

i skarbie austryackim, bya rónej natury. Wysokoci

tych ostatnich pretensyj oznaczy nie mona.

Xie Lubecki pierwsz tylko delegacy osobiie

sprawowa w Wiedniu. Niewiadomo dla czego pomin
natenczas najwaniejsz kwesty co do Stiftungsfond.

Caa jego wyprawa bya daremna bez ewikcyi tego wiel-

kiego funduszu. Z pocztku wadze austryackie czyniy

trudnoci w przyznaniu królestwu kongresowemu tej pro-

wincyon-ilnej pretensyi, i usioway j podcign pod

wasno ogóln skarbu austryackiego. Z naszej strony

niedbalstwo doszo do tego stopnia, e nie zrobiono a-
dnego przygotowania do oznaczenia przynajmniej jej wy-

sokoci. W kocu jednak pomimo tych obudwu przeszkód

i bez najmniejszego przyoenia si polskich delegowa-

nych, ta naleyto w takim szacunku i pod takimi

warunkami zapewniona zostaa Polszcz kongressowej

,

jak si to obliczy podobao dworowi austryacldemu.
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Dugie spory urzdników rozstrzygny dwa listy monar-

chów, austryackiego i rossyjskiego. Pierwszy list Alcxan-

dra obejmowa zapytanie „czyli fundusze tego rodzaju

istotnie byy zajte na ogólny skarb austryacki, lub czyli

je oddzielono jako wasno miejscow tj czci Galicyi?''

Drugi list cesarza Franciszka rozwizywa to zapytanie

w taki sposób: „e jak urzdnicy zawsze starali si te

fundusze zogólni i zmassowa ze skarbowemi, tak prze-

ciwnie troskliwoci monarchy byo trzyma je w odoso-

bnieniu dla instytutów Galicyi zachodniej." Owiadcza

MTeszcie cesarz Franciszek z austryack rzetelnoci, e
je poleci obhczy i wyda Polszcz kongressowj. Skoro

tedy zrozumienie rzeczy nie zaleao od dalszych zabiegów

dyplomatycznych, skoro stan interessu odr. 1820. do 1828.

nie podpad adnej zmianie po takiej deklaracyi cesarza

austryackiego, có robia delegacya polska przez latsiedm

w Wiedniu biorc po 20 czerwonych z. dyet na dzie

prócz pensyi i lv0sztów podróy? Czemu nie majc nic

innego do czynienia, nie przj^Domniaa rzdowi austrya-

cldemu, e do Stiftungsfondu Galicyi zachodniej nale-

aa take cz Stiftuufjsfondit Galicyi wschodniej przy-

padajca na cyrku zamojski? Cz^ ta chocia tylko

omnasta caego funduszu religijnego Gahcyi wschodniej,

nabya jednak nie maej wartoci przez troskhwe wicej

jak pó wiekowe zagospodarowanie.

Eeklamacy naleytoci polskich -wypywajcych z dru-

giej 'i trzeciej kategoryi poprzedziy natrtne, rodkami

exekucyi.'administracyjnj poparte , nawet utrat wasnoci
gTOce odezwy rzdu polskiego tak do duchownych bene-

ficyatów, jako i do prywatnych posiadaczy oUigacyj au-

stryackich w kraju kongressowym. Odezwy te polecay

mieszkacom skada oryginay, autografy, jako dowody

potrzebne do usprawiedliwienia hkwidacyi z Austry.

Napróno wystawiano Lubeckicnui, e oryginay niepo-

wimiy wychodzi z rk interessentów , e je odpisy wia-
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rogodne zastpi mogy. Upór ministra by w tej mierze

nieprzcamany. Ducliowni cicc nieclicc musieli zoy
alita zapewniajce przejcie dugów kaialnycli przez sliarb,

a prywatni Austryi wierzyciele wszystkie oUigacye banku

wiedeskiego i kamery nadwornej. Mimo ich woli rzd
polski sta si ich penomocnikiem. Z tego wyniky te

dwa skutki: co do duchownych ten, e po ukoczonj
ju likwidacyi i po odebraniu przez Lubeckiego cakowitej

od Austryi satysfakcyi, uwiadomione instytuta duchowne

„i z wierzycieh Austryi stay si wierzycielami skarbu

polskiego , i e na nowo swej naleytoci u nowego du-
nika dochodzi maj," zoywszy raz wszystkie dowody

w oryginaach, których im nie zmtócouo, powtórnie swej

pretensyl usprawiedlim nie byy w stanie ; a co do pry-

watnych ten, e im samym przy wolnoci podniesienia

zoonych obligacyj zostamono drog dochodzenia swj

naleytoci w Wiedniu. Lament xiy by niezmierny;

narzekanie prywatnych interessentów niesychane i spra-

wiedliwe. Ci co rozumiej ten interes atwo sobie wyo-

bra jakie musiao by zadziwienie i przeraenie osta-

tnich gdy si przekonali, e im skarb nasz tego niezwró-

ci, co od nich wzi. Zoyli z rozkazu swego rzdu
obhgacye oryginalne, a odebrali sfaszowane w depozycie

rzdowym! Zdarzy si bomem ten szczególny wypadek,

e z pod klucza i stray kommissyi likwidacyjnj w War-

szawie wykradano prawdzime hkwidacye, a na ich miej-

sce podkadano fac siniile, na wzór autografów fabryko-

wane przez kompanj ydów, która si na to umylnie

zawizaa we Lwowe i dobrze wywiczya w rzemiole.

Niepodpada zaprzeczeniu, e prywatni nie pomnni byh

ponie adnej straty z tj przyczy. Eównie oczywist

rzecz byo, e Avszelka odpowiedzialno spadaa za to

na Kalinowskiego jn-ezesa kommissyi likwidacyjnj, a z niego

na Lubeckiego , który jako minister aita cudzej wasnoci
niepotrzebnie zabra, cudzego depozytu strzedz nie umia,
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i przez to skarbowi uarodowemu, odpowiedzialnemu osta-

tecznie za prewarykacye siig rzdowych, cik klsk
zada. Dotd nie obliczono szkody tem faszerstwem

zrzdzonej, bo nie^^iadomo czy cay depozyt, czy tylko

w czci wykradziony zosta. Rzd stara si poky to

zdarzenie najgbsz tajemnic ; lecz by przymuszony do

rozgoszenia jej i rozpoczcia ledztwa przez pewnego

obywatela (P. Zapolskiego) , który wyczytawszy w gaze-

tach austryackich, e wysza losem jego dwukrostoty-

siczna obhgacya, pojecha do Wiednia po jój reahzacy.

W Wiedniu pokazano P. Zapolskiemu autograf ju zreah-

zowany, a fac siinile które by przywióz z sob przy-

trzymano. — Z reszt caa konw^ncya z Austry z r.

1820. co do wierzytelnoci partykularnych bya okryta

tajemnic. Rzd nie umieci jej w dzienniku praw. Przy-

czyny niejawioci byy do podejrzane. Szo bowiem o to,

aby nowi wierzyciele skarbu nie dowiedzieU si w jakiój

rzetelnj w7sokoci realizacya na rzecz ich nastpia.

Z tego to powodu nadano konwencyi formy ryczatowe,

en bloque: rzd przej od Austryi na satysfakacy caej

drugiej kategoryi trzydzieci mihonów zotych, które

Polska kongi-essowa sol z Wiehczki wybraa. Dwa tylko

miliony przyznano instytutom duchownym za wszelkie

fundusze niegdy na kabaach starozakoimych lokowane,

dochodzce, jak ^A^adczyy akta po-gahcyjskie do czter-

nastu milionów. Za gminom ydowskiem z nadpaty

daleko jeszcze znaczniejszj nic si nie dostao. W tem

caem dziaaniu rzd polski by po prostu tyllco pleni-

potentem. Co od Austryi dla trzeciego wzi, to samo

jemu wróci by powinien w caoci, w naturze. Lubecki

nigdy niechcia tego zrozumie. Szafujc jakby rzecz

skarbu reahzacy pretens}j prywatnych i instytutowych

gwaci cudz wasno.
Zbijajc w tre jedn, ogóln, co tu powiedziaem

w tj zawikanój ale bardzo AAielu mieszkaców królestwa
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ywo obchodzcej materyi: Lubecki w ukadach likwida-

cyjnych z Pmssami zezwoht na wydanie kaucyj przez

urzdników i^riiskich zoonych, a zatem umoy przez

to wszelk odpowiedzialno, która za przestpstwa szcze-

gólniej w administracyi, summ polskich pod imieniem

bajoskich znanych , z kassy wdów i sierót pochodzcych

,

lokowanych na dobrach ziemskich w Prusiech, spadaa
na tych urzdników, a z nich naturalnym regressem na

skarb króla pruskiego. Akta delegowanych naszych do

Berlina wiadcz, e nie przeczytah nawet statutu depozy-

tow^ego, i nie mieh z sob wykazów hipotecznych tych

dóbr, na których wykonana zostaa lokacya depozytó»v

sdowych, administracyjnych i t. d. Niewiedzc tedy jaka

zachodzi odpowiedzialno urzdników pruskich, niewie-

dzc jakie jest bezpieczestwo i jaka strata nierozwanie

lokowanych funduszów, nie mogli te mie adnego wy-

obraenia o skutkach wypywdajcyeh z tego wydania kau-

cyi. Skoczyo si na tem, e gdy skarb pruski uwol-

niony zosta od wszelkiej odpowiedzialnoci konwency
berlisk za chciwo i nierzetelno s^vych sug, wbrew

wasnym rozporzdzeniom w tej mierze, zawartym w sta-

tucie pruskim depozytowym, cay ten ciar spad osta-

tecznie na skarb polski. — W ukadach z Austry Lubecki

nie przyoywszy si w niczem do windykacyi Stiftimgs-

fondu, pozwoh go dowolnie oszacowa Austryi, aczkol-

wiek hst cesarza Franciszka otwiera nam szerokie pole

do realizacyi daleko korzystniejszj tego ogromnego fun-

duszu. Delegowani naszego skarbu niepotrzebnie bawili

lat siedm w Wiedniu. Zyskali oni tam przydomek Bie-

en-fresser, a nieupominali si nawet o ow omnast
cz funduszu religijnego star-j Galicyi, która takiem

samem prawem jak cay Stiftmigsfond bya ""niezaprze-

czon nale}1;oci Polski kongi*essowej. Nakoniec party-

kularne pretensye, które rzd polski podj si zrealizo-

wa w Austiyi, które w czci zrealizowa, i na swój
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iiytek obróci, osawiy jego wiar finansow. Te s,
e tak rzek, gówne likwidacyjne zasugi Lubeckiego.

Nie pojmuj przeto na czem si opierali jego wielbiciele

ogaszajc: „e gdy rzdom austryackiemu i pmskiemu

przyznano ju te pretensye przez nie zalikwidowane jako

naleyto z epoki xistwa warszawskiego przypadajc,

i na fundusz tej naleytoci król kaza puci w dzie-

raw wieczyst dobra narodowe, xie Lubecki sprawi

to, e nie rzd nasz obcym rzdom, ale te naszemu zna-

czne summy musiay zapaci."*)

Od tych likwidacyjnych przejdmy teraz do finanso-

wych czynnoci xicia Lubeckiego. W rzeczy samej,

kiedy obejmowa ministeryum skarbu rozprzenie w tej

czci administracyi dochodzio do wj^sokiego stopnia.

Grosz publiczny trwoniono. od dla wojska doznawa

przewoki
;
pensya urzdników cywilnych zalegaa od pó-

tora miesica; wysueni wojskowi retretów swych od

roku prawie nie pobierali; naruszono wszystkie nieomal

depozyta i kaucye w kassach publicznych; uakoniec zna-

cznie zwikszajce si ^v}'datki przewyszay przychód.

Nie byo jeszcze bankructwa, jak Moskwa ogaszaa, ale

by niead. Lubecki zostawszy ministrem rozway gTun-

to\Miie pooenie kraju, jego zasoby, potrzeby, i rzek

ze zwyk sobie flegm: „machina pójdzie." W istocie

wszystko inn posta przybrao pod jego silnym sterem.

Z pocztku gwatowne rodki administacyi, któr z gi-nntu

reorganizowa zdawaa si konieczno usprawiedhwia.

Wiksz poow krajowych dochodów chono wojsko.

Wypadao tedy otworzy nadzwyczajne róda dla pokry-

cia innych wydatków równie naglcych. Lubecki chwyta
si tych sposobów z ca gorliwoci urzdnika mogcego
kady wybieg finansowy osoni potrzeb ratowania za-

*) Patrz „obrona zasuonego ma" ogoszona w Polaku

sumiennym , w pierwszych dniach rewohicj i.
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gr'oonój polityczuj exystencyi. Stanowi akcyzy, nowe

ca, kabaki, monopolia; wybiera najjrzód podatki, exe-

kwowa spleniae, odwieczne; wprowadzi systema zaka-

zowe. Polacy to wszystko znosili cierpliwie, bo szo jak

mniemali o zadanie nieprawdy Moskwie podajcój w wt-
pliwo mono nasz utrzymania si wasnemi siami.

Jakkolwiek nie wiele warte byo to dorobne królestwo

konstytucyjne, byliby si za nie pozwolili obedrze do

ostatniej nitki. Ten punkt honoru kongressowy nie czyni

haiiby ich charakterowi. W krotce may deficyt pokryty

zosta; pace zalege wyliczono, i rozchód ogólny stan
na równi z przychodem. Na tem te kocz si zasugi

ministra skarbu ! Gdyby by Lubecki po osignieniu tego

rezultatu, po wyleczeniu skarbu z chwilowego wycie-

czenia w miar jak dochody -stae zaczy wyrówny-

wa wydatkom, zwalnia ucisk administracjny, wywo-

any przemijajcym, niezbyt jednak krytycznym stanem

finansów królestwa; gdyby by nakoniec udeterminowa

budet, albo i bez ostatecznej determinacyi tymczasowo

podawa go pod rozsdek sejmu: sawa jego obywatelstwa

zostaaby nietknita. Ale on tego nie zrobi. Mnoy
coraz gwatowniejszemi rodkami dochody Polski kon-

gressowj, a nikomu z nich przez cay cig swj admi-

nistracyi nie zdawa rachunku. Gdy na ostatek bez upo-

wanienia narodu zacz mobilizowa jego majtek pubh-

czny i prywatny, mniemah wtedy ludzie nie skarbowi,

ale jednak rzeczy jasno widzcy, mniemah mówi i nie

bez przyczyny, e minister cae królestwo kongressowe

zamierza na gotówk przemieni aeby potem w razie

potrzeby uatwi carowi uycie tego kapitau.

Nim Lubecki wszed do rzdu, kady z ministrów

królestwa zatrudnia si jakotako kierunkiem swego wy-

dziau. Byo nawet co konstytucyjnego w ruchu ogólnym

machiny rzdowj. Rada stanu kontrolowaa niekiedy

kommissye rzdowe; a izba obrachunkowa w swj me-
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podlegoci czuwaa nad wysokoci i gatunkiem AV}'datków.

Ledwieby rzec nie mona , e w wyosobnieniu suby pu-

blicznej od narodu zachodzia w pierwszych kilku latach

midzy wadzami pewna równowaga, pewien wzajemny

dozór, tak e w czem jedna wykraczaa, w tern j druga

mniej wicej zdoaa czasem powcign. Wszystko to

ulego raptownej zmianie od chwili jak Lubecki wzi
ministerium skarbu. Wpyw jego u dworu zaraz si ode-

zwa w caym rzdzie. Prócz niego wszyscy inni mini-

strowie, nawet Mostowski przestah by czynnymi. Lube-

cki jeden móg mie swoje opmij w obec tronu ; dla tego

te nikt w caem królestwie tej opinii sprzeciwi si nie

mia. W Petersburgu móg wiele, bardzo wiele. Jemu

wic jednemu nie suya wygodna, dla innych wymówka;

ivysze(jo ro^hami; byy bowiem przykady, e wiele razy

chcia po tylekro umia si sprzeciwi i wyranej woli

swego monarchy. Wymowny, czynny, znawca ludzi, am-

bitny, obrotny nie tylko w publicznych ale i we wasnych

interessach, nada gwatowny popd ruchowi swego w}'-

dziau, a przeze wszystkim innym czciom administra-

cyi. Przeadowywa swych urzdników prac; lecz wy-

najdywa i sowicie nagradza talenta. On wyksztaci

ducha hierarchii rzdowej , udoskonah centrahzacy i prze-

dzia midzy wadz i krajem, midzy rzdem i ludem

tak rozszerzy, e tamten po raz pierwszy na ziemi pol-

skiej sta si gówn rzecz, ten niczem. Urzdomanija,

przewaga suby patnej nad obywatelstwem, nad wszy-

stkiem co jest witego na ziemi, daleko si za wpywem
jego rozpostary. Charakter rzdu tym sposobem zao-

strzonego, natura wadzy, która tylu miaa przychylnych

sobie ajentów; otó jedno z najwikszych nieszcz co

z epoki kongi-essowej Polski wypyny dla sprawy 29.

W kraju konstytucyjnym rozprawy budetowe cay
rzd wyjaniaj. Prawo w}^datkowania jestto summaryusz

wszystkich czynnoci rzdowych. Prawo poboru jest in-
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wentarz wszelkich rodków do dziaania. Polacy w pier-

wiastkach swego bytu pojU t prawd, e bez budetu
konstytucyjnego niemasz rzetelnoci w administracyi. Ale

ta sama konstytucya, która nicyatyw wszystkich praw

zostawia przy królu, któr król wedug upodobania swego

móg zmienia i tumaczy, zawieraa take w sobie roz-

porzdzenia odkadajce do czasu nieograniczonego ucze-

stnictwo reprezentacyi narodowej, w utworze budetu.

Podug artykuu 91. ustawy konstytucyjnej sejm wcsicany

od panujcego mia si naradza nad powikszeniem, lub

zmniejszeniem podatków, nad zmian jakiejby AYjmaga}',

nad najlepszym i najsprawiedliwszym sposobem rozkadu,

nad urzdzeniem budetu przychodów i rozchodów. A za-

tem: jeh król nie wezwie izb do tej pracy, dyskussya

budetowa niema miejsca. Jakby niedo byo na tem

zastrzeeniu zamieniajcym w fikcy ca konstytucya,

inny jej artyku (162) stanowi; „pierwszy budet do-

chodów i rozchodów bdzie urzdzony przez króla za

zdaniem Rady stanu, i wykonywany dopóki nie zostanie

umiarkowany lub zmieniony przez panujcego- i przez

obiedwie izby." Jaka droga w samj konstytucyi otwo-

rzona administracyjnemu wszechwadztwu ! Król wic
zaraz na samym wstpie naszego reprezentacyjnego za-

wodu, tak rozumowa pocz: „artyku 91. konstytucyi

docza do attrybucyj sejmowych rozprawy nad budetem:

ale artyku 162. i)rzyznaje monarsze prawo urzdzenia

pierwszego budetu; przeto sejm tylko nad pierwszym

budetem zdziaanym przez króla naradza si moe;
a poniewa pod wjTazem iwivy hudct nic innego rozu-

mie nie wypada tylko zaprowadzenie nowego -systematu

finansowego , król wic przed utworzeniem tego systematu

,

budetu konstytucyjnego sporzdzi nie moe; aby za
zaprowadzi nowe i stae systeraa finansowe, trzebaby

pierwej przynajmniej w przyblieniu dug krajowy ozna-

czy." W polityce autokraty to systema finansowe, jak



161

widzimy gra tg sam, i'ol§ co grzech odpustiiy {pecM ve-

niel) w teologii Jezuitów. Z tego wypado, e ua mocy

konstytiicyi móg mie miejsce budet aiitylvonstytuc}'jny,

ministeriany, i w rzeczy samej mia miejsce przez lat

pitnacie. Lubecki zastawszy w skarbie t teory ju
^VTrozumowan przez króla, zasauia si ni przez lat

dziesi jako niezomn, tarcz przeciwko sejmowym kon-

stytucyonistom , którzy w prostocie swego ducha mnie-

mah, e Polska kongresowa trz}iuajc si cile konsty-

tucyi daleko zajdzie.

Pod panowaniem tego antykonstytuc}'jnego budetu,

Lubecld przyj za pra\ndo zbiera i rozsypywa. Te dwie

cechy nosi na sobie jego administracya. Wzi zkd wzi,
na tem zaleaa caa jego sztuka. Temu systematowi

powici sw prac, swój upór nieprzeamany, sw im-

pozycy, i sofistyckie rozumowania w których go aden
jeszcze minister nie przeszed. Nikt zapewne nie posdzi

Klcia Lubeckiego o zaprowadzenie tajnej policyi uorga-

uizowanej , która codziennie kilka tysicy zotych koszto-

waa, ani o zakady wizie, które przechodziy wszystko

co dotd srogo i okruciestwo wymyh mogy. Lecz

pytamy si kto opaca urzdników tajnej poUcyi, kto

dostarcza W. Klciu funduszów do stawiania i przera-

biania wizie stanu? Czy minister w kraju konst}*tu-

cyjnym za kady gi"osz publiczny odpowiedzialny, minister

z tak, energij, z tak wzitoci u dworu, nie móg
i nie powinien by oprze si tym haniebnym "s\7datkom?

W porze wymagajcej najwikszej oszczdnoci, przy po-

wszechnem narzekaniu mieszkaców królestwa na fiskahzm

rzdu i ciary antykonstytucyjne, Lubecki rozsypjnya

szczodi" doni ogi'qmne summy na podwyszenie pensyj,

na dodatki nie do urzdów, ale do osób zastosowane, na

gratyfikacye w których rozrzutno swoje posun do tego

stopnia, e urzdnikom wnoszcym proby o po)'Czk

do skarbu, darowywa summy t poyczk przenoszce.

Mochnacki powstanie I. l.X
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I tak n. p. Siennicki i Hankiewicz referendarze stanu,

pierwszy trudnicy si ^vykazenl zalegoci z epoki da-

wniejszej rzdów, drugi ledztwem przestpstw polity-

cznych prosili jednego razu o poyczk skarbow. Kady
z nich dosta po 1,000 czerwonych zotych tytuem gra-

tyfiliacyi. Radzca stanu Komian da wynagTodzenia

36,000 z. pols za jakie pretensye do skarbu; otrzyma

bez umorzenia owych pretensyj tytuem gi-atyfikacyi 50,000

z. polskich. Pobrah niemniej gratyfikacye Radzcy stanu

Kalinowski, Brodzki, Morawski, Wonicki, Szaniawski.

Obdarza nawet Lubecki urzdników obcych mocarstw,

n. p. P. Anstaedt Rezydenta moskiewskiewskiego przy

zwizku Rzeszy niemieckiej , któremu kaza wypaci zna-

czn smnm nalec si polskiemu skarbowi z dóbr

Kocka. Wyznacza take znaczne summy na propagand

serwalizmu i obskurantyzmu. Pod tym tytuem sama

kommissya owiecenia wzia ze skarbu 180,000 z. pols.

Aeby pokry podobne wydatki, Lubecld wynajdywa ró-

da, jakichby nikt imiy odkiy nie móg, n. p. ciganie

exekutnego, któróm rzd austryacki zwyk by grozi

opieszaym w opaceniu podatków lecz je po wniesieniu

skarbowj naleytoci zwykle umarza; albo zalegoci

z r. 1806. zanotowane w aktach województw popruskich

za zastpców i szeregowych do powstania przeciwko Prus-

sakom i Moskalom.

Nikt take nie obwini Xicia Lubeckiego o barba-

rzyskie, ludzko oburzajce postpowanie z wielu zna-

komitymi obywatelami Warszawy, którzy za to przez

carewicza skazani zostah do robót pubhcznych w taczkach,

e si powayh broni swych gorzelni, browarów prawnie

nabytych i spokojme posiadanych. Lecz kto by do tego

powodem? Kto gwatem, bez wyroku sdowego, bez

uchway sejmowej zabiera na skarb wasno prywatn ?

Od niepamitnych czasów piwowarowie warszawscy niieU

sobie nadane od królów polsldch przywileje obwarowane
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konstytucyami wolnego wyi'obu i wyszynku tmnku w mie-

cie. Ani Prussacy, aui Austryacy tych przywilejów nie

tknli. Zachoway je konstytucya, xistwa i królestwa.

Lubeckiemu podobao si naruszy t prerogatyw. Obró-

ci on przeciwko piwowarom wai^szawskim nastpujce

sofistyczne rozumowanie: „e wyrób i wyszynk trunku

w miecie jest zawsze i wszdzie »r«5 regalis: jak bowiem

gdzie moe by inaczj , kiedy tak jest w Moskwie ? mo-

ga rzeczpospohta pr}"\vatnym udzieh pewne przywileje;

moe je nastpny rzd cofn; spór o to z prywatnemi

nie ulega rozpoznaniu zwyczajnego sdownictwa, bo do-

chód taki siga kategoryi podatkowania ; zmiana za tego

dochodu nie podpada pod obrady sejmowe, bo nie jest

podatkiem.'" Piwowarowie nie pojmujc tych wyki-tów

w^toczyU process przeciwko ministrowi, i zanieli skarg

do króla. ^Minister destytuowa ich obroc mecenasa

Kozowskiego, i zoy z ui-zdu jMichaa Hubego refe-

rendarza stanu czynicego w porzdku suby publicznej

mocy o nierzetelno rachunków skarbowych; a piwo-

warowie, którzy nmiemali e im naleao gwat g^watem

odeprze, zamiatah plac saski pod stra onierzy ze

zgi'oz stohcy i kraju. W tem opakanem zdarzeniu mi-

nister nie chcia pamita, uasami)rzód, e u nas dochód

konsumpcyjny od trmików i rzezi byda w miastach za-

prowadzony zosta pod wyranym tytuem podatku uchwa
sejmow z d. 21. grudnia 1811. r., powtóre, e wszelkie

zmiany w tym rodzaju podatkowania, tem bardziej na-

stpne zaprowadzenie wycznego na rzecz skarbu po

miastach poboru konsumpcyjno-propiuacyjnego, bez upo-

wanienia sejmu, byo nieobowizujce jako antykonsty-

tucyjne; nakoniec, e na mocy uchwa}' sejmowej z r. 1818.

odbyo si odnowienie regulacyj hypotecznych wszystkich

posiadoci warszawskich pod rygorem prekluz}1 dla ka-

dego niezgaszajcego si prawa. Stan tedy w owej

porze i skarb z takiemi prawami jakie mia przeciwko

11*
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posiadaczom; lecz innych prócz odwiecznego czynszu

wnie i zaliypotekowa nie móg. Wszelkie wic w tej

mierze rozpoznanie ulegao wadzy zwyczajnego sdo-

wnictwa, nie za administracyjnego, jak chcia Lubecki,

który tym sposobem by zarazem stron i sdzi w swj

sprawie.

Jak niesumiennych chwyta si rodków dla prdkiego

zapenienia kassy rzdowj, eby j jeszcze prdzj wy-

prónia, wywiec mniej znane nastpujce fakta: 1. obu-

• dwoma konwencyami hkwidacyjnemi wiedeskiemi przej

by obowizek zaspokojenia wszelkich pretensyj nalecych

sie od Austryi mieszkacom i instytutom Ki-akowa, po-

niewa zupen ich satysfakacy odebra. Nic jednak nie

udzieli z tego Krakowowi, ani si z nim obrachowa,

ani zabezpieczy, ani procentu opaca, ani nawet chcia

wyzna co imieniem tego miasta wzi od Austryi. 2. Aka-

demija krakowska hojnie przez panujcych, przez stany

rzeczypospolitej i przez prywatnych uposaona, posiadaa

znaczne dobra i kapitay, czynsze i daniny ulokowane na

nieruchomociach w królestwie polskiem. Nikomu przez

myl nie przeszo podawa w wtphwo te dobra, kapi

tay i czynsze, z powodu hnii demarkacyjnej oddzielaj-

cj akademij od jej funduszów; we wszystkich bowiem

ukadach kongressowych z r. 1815. mocarstwa wystrze-

gay si rygoru fiskalnego, który charakteryzuje konwen-

cy petersbursk z r. 1796. Wedle zasad tych ukadów

linije demarkacyjne ani stanu, ani tytuu wasnoci nie

zmieniay. Nadto artyku 15. traktatu dodatkowego z dnia

21. kwietnia (3. maja) 1815. , wyranie zastrzega akademii

wszystkie dobra i kapitay*), które przy regulacyi hypote-

cznj przy assystencyi skarbu wykonanj na imi akademii

*) Artyku 15.: „Zatwierdzaj si przywileje Akademii kra-

kowskiej , wasno zabudowa i biblioteki do uiej nalecych

,

jakote funduszów to dobrach lub kapitaach hipotecznych posia-

danych. "
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krakowskiej bez adnego sporu zapisane zostay. Lecz

có pomogy traktaty i hypoteka? Lubecki argumeutujc

przeciwko akademii jak argumentowa przeciwko piwo-

warom, przytoczy artyku 13. tak brzmicy: „To wszy-

stko co w miecie wolneni Kijakowie i jego okrgu byo
wasnoci narodow xicstwa warszawskiego nalee bdzie

na przyszo do tego miasta." Z tycli to wyi-azów wy-

cign szczególny wniosek: „e poniewa dobra i kapi-

tay akademii w królestwie nie znajduj si w Krakowie

i jego okrgu, przeto do akademii nalee nie mog."
Na tjin fundamencie wyrobi wprost postanowienie rady

administracyjnej przyznajce dobra akademii krakowskiej

skarbowi królestwa, i upowaniajce hipotek do przepi-

sania tytuu wasnoci z imienia akademii na imi skarbu

wszystkich akademickich kapitaów. 3. Klasztor Kame-

duów Rytwiaskich przez familij Tczyskich nadany

znacznemi dobrami i kapitaami , erygowany by pod tym

warunkiem: i na przypadek zniesienia i ewakuacji kla-

sztoru przez zakonników, fimdusze i2)so facto do famihi

wóci maj. Wypadek ten w akcie erekcyi przewidziany

nastpi w rzeczy samej przez suppresy klasztoru i prze-

niesienie }jcych zakonników do innego klasztoru na

Bielanach pod Warszaw. Skarb zabra fundusze; dzie-

dzice fundatorów wystpili natychmiast ze sporem prawnym.

Lecz nie zabrako Lubeckiemu i w tern zdarzeniu jak

w tysicznych innych, na obrotach jemu tylko waciwych.

Po zapadym w}'roku sdoAvym nakazujcym skarbowi

zwrot caej fimdacyi rodzinie uposaycieli klasztoru, wy-

stpuje minister ze sporem jurysdykcjjnym przeciw wyro-

kowi, jakoby dla tego niewaciwemu, e sdy zwyczajne

nie powinny si wdawa w rozpoznawanie zarzdze skar-

bowych, e nie mog uwaa takich dóbr za prywatn

wasno, które przez tyle rónych rzdów poczytywane

byy za wasno pubhczn. Nieobiecujc sobie jednak

pomylnego rozstrzygnienia tej sprawy, za której udaniem
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si adna wasno kraju nie byaby znalaza gwarancyi

ani w prawie ani w sdach, nie dopuszcza wnie sporu

na ogólne zgromadzenie rady stanu, zatrzymuje go w ra-

dzie administracyjnej , i ca rzecz koczy na wiadectwie

dla sdów \vydanem „u istniejcym sporze," aby takim

prawdziwie moskiewskim zwrotem przynajmniej przeduy
grabie cudzej wasnoci, a potem we trójnasób to zwró-

ci w czem prywatnego skrzywdzi zamierzy.

„Wzi z kd wzi" — ten jest tedy klucz caj
sztuki tinansowj Lubeckiego; wyargumentowa, wyrezo-

nowa wszystkie prywatne i publiczne zasoby z kraju,

wszystkie aktiwa i kapitay do dowolnego na raz jeden

uytku- tern syn jego talent niezrównany. Widzielimy

wszechwadztwo tego ministra w stósunkaci skarbu z pry-

watn wasnoci. Przypatrzmy si teraz jak traktowa

publiczn; uwamy bliej jego mistyfikacye, jego upór

udaremniajcy nawet królewskie rozkazy w tej mierze.

Z dugiego szeregu wyj)adków tego rodzaju kilka tylko

przytocz, jako dowód dobrej niby woli króla dla kraju,

i zarazem jako dowód, e takiej woli minister bezkarnie

móg si sprzeciwi. I tak: z dóbr narodowych skarb

nie mia adnego rzeczywistego poytku; mniej nawet

czyniy- ni prywatne, które od r. 1789. wnosiy gruntowy

podatek ofiary, jakienm nie ulegay dobra narodowe.

Mniemane amelioracye, allewacye, defalki, zapomogi i bu-

dowle poeray dochody, krótkiemi kontraktami dzierza-

wnemi do wygórowanej podniesione wysokoci. Co obro-

tny dzierawca i)od owemi pozorami odciga z summy
nalenej skarbowi , to zwykle traci na opatach kommisyj

na grunt zesanych, rzdo\wch lustracyj, rektyfikacyj

i exmissyj. Przy n^ijwikszym ucisku wocian, przy zni-

szczeniu dóbr, odnawiajcem si i)o kadym upywie kon-

traktu dzierawnego , nic tedy ani skarb ani possesorowie

nie zyskywali. Ten opakany stan dóbr narodowych zwró-

ci na siebie baczno króla (i t sprawiedhwo odda
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mu naley) przedsiwzi lepiej je zagospodarowa przez

zaprowadzenie dzieraw wieczysto - dziedzicznych. rodek
uajzbawienniejszy tak dla ulenia niedoli wocian gn-
bionych przez coraz nowych dzierawców, jako i dla za-

chowania od zupenej ruiny tego szacownego kapitau

narodowego. Ponawia Alexander kilkakrotnie rozkaz wy-

pracowania projektu do erhpachtów\ lecz zawsze daremnie,

czyto dla tego, e minister skarbu inne mia zamiary

w t}Tn wzgldzie, czy te dla tego, e on sam tylko

pojmowa prawdziw dno wyszej woli. Lubecki prze-

ciwny wieczystej dzierawie dla tego jedynie e stawaa

na przeszkodzie jego szalonemu systematowi moblizowa-

nia wszystkiego co w istocie swej powinno byo by w kraju

nieruchome i trwae, kad za prawido do dzieraw wie-

czystych dochody w przeciciu na przyszo z takich lat

poprzednich, w których kwitn handel zagraniczny, nie

ski'powany jeszcze bilem zboo\\Tm zakazowym. Có tedy

mogo bardziej odstrcza konkm-entów jak wysoko ka-

nonu 'wieczystej dzierawy z lat wolnoci handlu i wielkiej

ceny produktów, ustano\\ionego na lata proliibicyi i ta-

nioci ziemiopodów ? Brakiem konkurrencyi przekonywa

Lubecki króla o niemonoci zaprowadzenia dzieraw

wieczystych; z tej niemonoci wyprowadza bardzo loi-

cznie potrzeb naprzód oduenia; potem sprzedania, na-

koniec zmarnowania dóbr narodowych. Dalej: król usta-

nawiajc komitet w celu wj^pracowania dziea ostatecznego

uposaenia duchowiestwa krajowego, zastrzeonego kon-

stytucy, poleci nasamprzód oddzieh majtek duchowny

od skarbowego, i w tej mierze cisy wykona porachunek;

a poictóre kaza uwaa za wasno duchowiestwa te

fundusze, które mu si z organizacyi austryackiej Stif-

tiingsfondu Gahcyi zachodniej nalea}'. Do pierwszego

ani przystpi Lubecki w ca}'m cigu swej dziesiciole-

tniej administrac}i ; o di-ugim ani wiedzie chcia, tak

dalece, e prdzej i atwiej mona byo jedn cz
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tej wasnoci wydoby z pod obcego austryackiego rzdu,

jak drug cz w wasnym kraju pozosta, z pod admi-

nistracyi ministra skarbu. Istotn przyczyn tego oporu

nic innego nie byo tylko nadwyrenie funduszu, z któ-

rego w wykonaniu woli królewskiej wypadaoby zda ra-

chunek. Naostatek (i zapewne nic mocniej nie charakte-

ryzuje jak ten postpek, arbitralnoci xicia Lubeckiego)

król poruszony niedol tych parochów, którzy nie mieh

i tysica zotych rocznego dochodu, poleci skarbowi co

rok forszusowa im trzykro szedziesit i kilka tysicy

a do ukoczenia ogólnego dziea uposaenia, zasiek ten

przeznaczajc na dopat kwoty, która ju sama z siebie

bya tak szczupa. Oznaczy nawet król pierwszy termin

dopaty od 1. stycznia 1826. Có pomoga wola panu-

jcego bez woU xicia Lubeckiego ? Ten hojny a do zby-

tku dla lepych narzdzi despotyzmu, szczodry dla wy-
szego kleru, nietylko ani grosza nie da ku wspomoeniu

ndzy parochów od których moralno i owiata ludu za-

leaa, lecz nadto pogrozi im zupen ruin przez zabór

i tego z czego yli; wyda bowiem rozporzdzenie do

sprawdzenia dochodów kocielnych, nieprzyjmujc innego

oszacowania ich realnoci jak przez wykonanie publicznej

sprzeday caej niemal icizny niszego duchowiestwa.

Nie myl zaprzecza uytecznoci towarzystwa kre-

dytowego zaprowadzonego do Polski kongressowej pod

administracy xicia Lubeckiego; lecz mniemam, e nie

bez korzyci bdzie rozebra tu te kwestye : co go w isto-

cie mogo natchn myl naladowania u nas owej insty-

tucyiV W czem mogoby si byo sta towarzystwo

ki*edytowe poyteczniejsz dla Polski kongressowej? Wezera

nakoniec zagraaa klsk tcnm krajowi?

Listy zastawne s pruskim wynalazkiem; powstay

Av Prusiech za Fryderyka II. w dnigiej poowie XVIII,

wieku, gdy po Idskach wojny siedmioletniej czu si

dawa powszechny w tym kraju niedostatek pienidzy.
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Ziemskie dobra byy tam niezmiernie zaduone. Obawa

stracenia znacznych posiadoci gTimtowTch dla niepodo-

biestwa uiszczenia si z dugu czstokro i niewielkiego,

odwodzia wacicieli od starannej pieczoowitoci w ule-

pszeniu gospodarstwa zruiuowanego przez wojn. Kie-

uftio w h}7)otece, trudno w odebraniu procentów lub

kapitaów, odstrcza}' z (kugiej strony kapitalistów od

lokacyi. Tym sposobem gospodarstwo róbiicze coraz pod-

upadao, a brzczca gotowizna kiya si bez adnego

poytku. W tym stanie rzeczy prawnicy zagarnwszy

wsystkie pienine iuteressa nie udzielali poyczek bez

lichwiarskiej opaty dla swej strony, i bez korzyci dla

siebie. Wypowiadali nieraz kapita}' dla ponowienia tych

zysków. To sprawio , e waciciele ziemskich posiadoci

w Prusiech przyszh do najwyszego stopnia ndzy? Jak

zaradzi zemu? Podano rodek genialny: stowarijssenia

kredytowego majcego na celu wydobycie i puszczanie

w obieg wielkich i maych kapitaów, dostarczanie tych

kapitaów wacicielom nieruchomoci hypotecznych bez

processów i porednictwa prawników, obwarowanie w}--

paty dugu tym sposobem zacignionego bez przewoki

i kosztów sdowych. Pierwsze towarzystwo kredytowe

ugTuntowane na tych zasadach zawizane byo w Szlsku

r. 1769. Ma to by pomys kupca Biringa. W r. 1770.

kanclerz Karmer zregulow^a rzdow do tego ustaw.

Roku 1777. uorganizowao si towarzystwo kredytowe

w Marchii Brandenbm'skiej ; r. 1781. w Pomeranii pruskiej

;

1787. w Prussach zachodnich; 1788. w Prussach wscho-

dnich; a ostatnie przed naszem, r. 1819. w xistwie po-

znaskiem. Rzecz dziwna! Jak do utworu podobnej

instytuc}i w Polszcz kongressowej miehmy doskonae

wzory w Prusiech, tak te chtnie zapewne przyzna nam

rzd prusld, emy si mu najwspanialej wywdziczyh

za t nauk; nieledwie bowiem wszystkie korzyci tej

operacyi kredytowej w Polszcz zaraz na spyn}'. I to
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byo dzieem Lubeckiego. Na dobrach ziemskich króle-

stwa ciya jak wiadomo, najwiksza wierzytelno pruska

— summy bajoskie*). Có czyni nasz minister? Oto

szybko realizuje na rzecz pruskiego skarbu bez processów

bez kosztów sdowych i t reszt summ, które z porzdku

hypotecznego przez towarzystwo kredytowe spacone by
nie mogy. Jeeli tedy zapatrzywszy si na jednaki cel

wszystkim stowarzyszeniom kredytowym waciwy „po-

mnoenia obiegu gotowych w kraju pienidzy" postrze-

eray skutkiem tej operacyi wypywajce kapitay nasze

za granic bez nadziei powrotu; jeeli nadto nasz wa-
ciciel ziemski napróno wyglda zasiku do polepszenia

swego gruntu; a dla wierzyciela domowego poniej obcych

dugów lokowanego, take skutkiem tej operacyi wiksze

nieh przedtem zjawiy si trudnoci do odzyskania swego:

czyh i w takim widoku nie oduczymy si wielbi insty-

tucyi na cudz korzy , a na szkod nasz zaprowadzonj ?

Jest jeszcze inny punkt, z którego , zdaniem mojem

uwaa trzeba to kredytowe systema w administracyi Lu-

beckiego. Chcia on, jak powiedziaem, ruszy z miejsca

nawet ziemi narodow, i w obieg puci. Chcia spie-

niy majtek publiczny. Tadno pod przewag obcego

absolutyzmu, w stosunkach maej Polski kongressowej

z carstwem, rzuca ponure wiato na cay jego zawód

finansowy. Wieczysta dzierawa dóbr narodowych niepo-

dobn czynia ich sprzeda. Dla tego mimo woh panu-

*) Dla czego nabylimy od Pruss te summy bajoskie na do-

bra w królestwie poniej ich wartoci wypoyczone? nie móg tego

odgadn sejm zastanawiajc si nad ostatni konwency likwida-

cyjn zawart z Prussami w r. 1829. Franciszek Woowski depu-

towany warszawski z powodu tych summ owiadczy, e bdc
dawniej od banku berliskiego umocowanym do ich realizacyi lub

odstpienia komub, uznawszy ich niewtpliw upado, musia

odesa akta do Berlina. Tajemnic t odsania owe uwolnienie

kaucyi urzdników pruskich przez konwency z r. 1819.
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jcego szczerej czy udanj, odrzuci \\ieczyst dzieraw.

eby przeda dobra narodoM^e, wypadao je pierwej odu-

y. Aby je oduy wj^padao zaprowadzi uatwiajce

poyczk towarzystwo kredytowe, do którego Lubecki z do-

brami narodowemi natychmiast przystpi. Byo wic to-

warzystwo kredytowe dla ministra finansów rodkiem sprze-

day tych dóbr bez upowanienia narodu! Jedno \\7py-

wao z drugiego naturaln koniecznoci
;
poniewa skoro

pierwj dobra narodowe bez opaty ofiary, procentu i rat

amortyzacyjnych od poyczki nie przjnosiy skarbowi

adnego realnego dochodu, czegó innego spodziewa si

mona byo jeeH nie ich sprzeday przy tylu nowych

ciarach, a przy starem niedbalstwie ekonomicznem

?

We wszystkich stowarzyszeniach pruskich, o których

wspomniaem, panowaa max}ina: e dobra z któremi

ktokolwiek przystpuje do towarzystwa kredytowego, przez

to towarzystwo oszacowane by maj. Ustanowiono na-

przód ogólne prawida detaxacyjue, które potem najcilej

byy zachowywane. W prawdzie w Prussach zachodnich

i w Szlsku mona byo bez nowego otaxowania ad hoc^

zyska poyczk do poowy ceny za jak dobra w pier-

wszej prowincyi od r. 1757. do r. 1787., a w drugiej do

r. 1755. nabyte zostay; mona byo take da jej

w Szlsku w stosunku czwartj czci kapitau podug

grantowej kontrybucyi wyrachowanego: lecz takie wyjtki

od ogólnj zasady i u nas nie mogy mie miejsca, i rzadko

w Prusiech do skutku przychodziy , i nie znosiy rodków
sprawdzenia przez detaxacy, która ostatecznie tak z-
dania waciciela, jako i z woli towarzystwa wszelkie

wtpUwoci rozstrzygaa. Nasz projekt kredytowy nieusta-

nawia ani pewnej, ani nawet do pewnoci zbhonej za-

sady szacunku wszystkich zarówno dóbr ziemskich. Ofiara

w r. 1789. zaprowadzona, a póniej podwyszona do 10.

grosza jako dobrowolny dar obywatel! ku zaatwieniu na-

glcych potrzeb ojczyzny, bya raczej miar patryotyzmu
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u jednych wicej, u drugich mniej hojnego, nieli dowo-

dem reahiej dóbr wartoci, która z reszt przez pó wieku

rónych przygód naszego kraju podlega wielkim zmianom.

Sam ciar tego podatku niejako dotykajcy wacicieli

ziemskich, potrzebowa rektyfikacyi i bez wzgldu na to-

warzystwo kredytowe. Sdownictwo take oddawna ocze-

kiwao na smikcy cijnosury do szacunku dóbr nieodbicie

potrzebnej. W drodze przygotowawczej do prawa kredy-

towego nastrczaa si najlepsza pora dogodzenia tej po-

trzebie; a jednak nie tylko jej nie zaradzono u nas, lecz

nie obmylano nawet rodków, aby kady waciciel grun-

towy zarówio móg si sta uczestnikiem poyczki do

realnej wartoci dóbr zastosowanej.

W adnem z towarzystw pruskich nie by tak krótko

zalii-elony termin amortyzacyjny, jak w naszem syste-

macie; aczkolwiek prowincyom pruskim nadmorskie poo-

enie, porty wasne i obce przylege, urzdzenie spawu

przez w^ewntrzne kanay, rozhczne stowarzyszenia pry-

watne, kompania morska, banki pubhczne i partykularne,

ustalenie fabrycznych zakadów, ^^^ksz atwo nastr-

czay do prdkiego uiszczania si z dugów, jak u nas,

gdzie przemys by wymuszony, gdzie mu najwiksze

staway przeszkody, gdzie ziemianinowi po ladajakiem

opdzeniu potrzeb gruntu, po opacie podatków, nic z do-

chodów nie zostawao. Jaka w tem loika, jaki cel eby
w ki-aju tak ubogim zaprowadzi 28 letni amortyzacy,

kiedy w Prusiech daleko bogatszych amortyzacy przeszo

czterdziestoletnia za uciliw jednak bya poczytywana ?

Stowarzyszenia kredytowe
,
jeeh ich pocztek i cel zwa-

ymy, jeeli si zastanowimy wród jakich powstay oko-

hcznoci, z natury swojej d do poprawy majtków

ziemskich wielkich, rednich i najdrobniejszych. Kade
dobrze uorganizowane systema kredytowe zmierza do po-

gnbienia arystokra^yi pieninej, niebezpieczniejszej ni
familijna; przez to posuwa naprzód cywilizacy i prze-



173

ksztac cay uaród; w teoryi: jestto rewolucya przychylna

drobnój wasnoci gruntowj, jestto pod pewnym wzgl-

dem repiiblikanizm majtkowy. Mielimy do tego liczny

wzór w towarzystwie Pruss wschodnich, które tem si od

innych róni, e nikogo od spóki nie wycza, e udziela

poyczk na wasno kadego imienia, e zarówno sprzyja

publicznym, wiejskim, miejskim i wociaskim posiado-

dociom. Nasze systema kredytowe dalekie od tego libe-

ralnego patronatu wasnoci, na same si wysilao wy-
czenia. Nieprzypuszczao ani miast, ani nawet stolicy;

nie zregidowao majtku kmieci; wyjo z pod uczestni-

ctwa prawa pomniejsze nawet szlacheckie gTunta, które

sto zotych ofiary nie wnosiy do skarbu. Instytucya ta

wic w Polszcz kongressowej , majc jedynie na celu

wiksze pojedyncze majtki, pomijajc mniejsze, rednie

i drobne, które stanowi ogromn wikszo w massie

ogólnej ziemskiego majtku województw nadwilaskich,

nie moga zdziaa tej, któr zamierzaa poprawy, nie

moga zapobiedz zemu, do którego wykorzenienia nie

potrzeba byo prócz szczerej chci , nadzw}'czajnych wysile.

Dobra ziemskie w Królestwie bez maa wszystkie,

byy obcione funduszami ducho^Miemi zwanemi ivyder-

kafy. Sto pobone nadania gwoli pewnym obowizkom
rehgijnym. Jako ofiary dobrowolne wiekowa majce,

przywizane do miejsca, nieulegay te kapitay ani reali-

zacyi, ani translokacyi. Prócz opaty procentów nie znay
adnego innego obowizku. Natm-a zapisów, wol par-

tykularaych oznaczona, wyrachowane dogodnoci dla za-

pisodawcy i dla instytutu, niedopuszczay przymuszonej

spaty tych wierzytelnoci listami zastawnemi. Zostawione

na pierwszem miejscu hypoteki bynajmniej nieuwacza}^

bezpieczestwu tu nastpujcej i)o nich poyczki kredy-

towej, która razem z wydercafami nie przenosia i pier-

wszj poowy wartoci dóbr. A poniewa gówny obo-

wizek opaty podatków publicznych, z góry od szacunku
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gruntu potrconych, nie przesdza normalnoci bezpie-

czestwa dla towarzystwa, równie przeto nie mogy szko-

dzi temu bezpieczestwu procenta wyderkafowe razem

z podatkami wybierane, i temi samemi co podatki exe-

kucyjnemi rodkami od zalegania strzeone. Nie sama

teorya usprawiedliwia t zasad; popiera j przykad sto-

warzyszenia kredytowego w marchii Brandenburskiej, które

bynajmnij nie mniemao upoledza swego bezpiecze-

stwa poyczajc i na drugie miejsce hipoteki. Ksie Lu-

becki upar si jednak przy spacie wyderkafów, i zmie-

ni ca natm- fundacyi! Znuiszajc waciciela gruntu

do spaty, której obowizku przodkowie jego si nie po-

djh, naruszy bhsk styczno beneficyata z miejscem

fundacyi; nakouiec uszczupli go w poborze pitój czci

dochodu. Jak móg mie do tego przyczyn? Nie inn
zapewne tylko eby poruszy, zbi w jedn mass, i uspo-

sobi do wolnego swego zarzdu t wielk cz majtku

narodowego, od wieków w Polszcz nieruchom. Summy
instytutowe zostawione przy dobrach nie nastrczay mu
adnj okazyi wdania si w administracy, która do skarbu

nienaleaa, spacone przez bank, przechodziy do depo-

zytu bankowego, gdzie przez ministra z atwoci uyte

by mogy bd do opdzenia wewntrznych wydatków

po zmarnowaniu innych zasobów, bd na zewntrzne

Moskwy potrzeby. Ten ostatni punkt jest najwaniejszy.

Widziaa Em^opa, wiedzia to dobrze i ksi Lubecki,

jak snadno byo Katarzynie pokona rewolucy 94 roku

po rozbiciu banków warszawskich Teppera, Prota Poto-

ckiego, luibryta. Blanka, Szulca i Hejzlera, u których

natenczas skoncentrowa si by cay pieniny majtek

obywatelski. eby tedy na wszelki przypadek by w mo-

noci zrobienia podobnego finansowego coup cletat w Pol-

sce konstytucyjnej, eby mie wszystko w rku i wszy-

stko jednym ciosem, w jednem mgnieniu oka w niwecz

obróci, eby krótko mówic uorganisowa ruin caego
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majtku Polski kongressowj : do tego zmierzay starania

Lubeckiego. W to pooy on ca usilno swego ge-

niuszu.

Zróbmy tu ogóln uwag poyteczn dla Polski:

w kraju maym cinionym przewan obc wadz, w kraju

potrzebujcym dobija si swej niepodlegoci zbrojnemi

powstaniami, bank, instytucya ziemska kredytowa, i wszel-

kie inne w z^vizku z niemi bdce operacye finansowe,

w teoryi i w pastwach wielkich udziehiych najkorzyst-

niejsze, najdobroczynniejsze dla przemysu i róhiictwa,

7naj swoje polityczn bardzo niebezpieczn stron. Kraje

niepodlege niechaj w kurs puszczaj cay swój giamtowy

majtek, nic to im niezaszkodzi ; kraje zamierzajce wy-

jarzmi si z pod obcj przemocy niechaj nigdy nietykaj

co jest w nich nieruchomego, niechaj si staraj nawet

ruchomym rzeczom u siebie nada charakter wiecznoci

póki rewolucya nie wybuchnie. Na tem polega ich zba-

wienie. Staa mocno na swej ziemskiej posadzie niepo-

dlego narodu polskiego w tej czstce kraju który kon-

gressow^m zowieiny, póki wszystko comy mieli trwao

w stanie niezalenoci od Moskwy; póki ani Moskwa od

nas niczego nie potrzebowaa ani my od Moskwy, póki

Moskwa, choby nawet chciaa, niczego od nas wzi nie

moga. Tak byo a do czasów adrainistracyi Lubeckiego.

Minister ten zaprowadzajc systema kredytowe, oduajc,

a potem sprzedajc dobra narodowe, realizujc fundusze

instytutów naszych, ustanawiajc bank, którego organi-

zacya depozytowa koncentrowaa w sobie cay prawie go-

towy majtek obywatelski, podda ledwo nie wszystko

comy mieli pod moc i wol Moskwy, przez tajemn afi-

liacy tego banku z petersburskim. Niezmaniowa jeszcze

wszystkiego, lecz mobilizujc wszystko co byo nierucho-

me, zrzdzi wielk atwo zatracenia tego odi-azu; wre-

szcie sam zacz ku kocowi swej dziesicioletniej admi-

nistracyi mia rk wyrzuca ogromne summy naro-
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(lowe z granic królestwa. I tak poyczy carstwu mo-

skiewskiemu czterdzieci i dwa miliony zotych polskich;

sze milionów rubh srebrnych (40 milionów z. pols.)

ulokowa na bankach homershich i depozytowym w Pe-

tersburgu ; milion take talarów ulokowa w kassie kom-

panii morskiej w Berlinie; uywa naszej gotowizny od zby-

tkowych wydatków pozostaej do zakupywania papierów

rossyjskich; przedsibra poczy kass jeneraln, la-óle-

stwa z ca kass naszego banku dla opatrzenia potrzeb

wojny, o którj przebkuj listy pisane do niego z Peters-

burga przez Stefana Grabowskiego ministra sekretarza

stanu. Bieglimy tedy cwaem do spenienia zamiarów

chytrej polityki moskiewskiej. Projekt zamienienia kon-

stytucyjnego kawaka ziemi polsldej w guberni, dorze-

wa! Dorzewa na (kodze finansowej. aden z rozbio-

rów niezgwaci wasnoci prywatnej i majtku publicznych

instytutów w Polszcz. Nim Lubecki obj ministeryum

skarbu miaa Polska kongTessowa znaczne kapitay u ob-

cych pastw; jej dobra narodowe nie byy zaduone; jej

instytuta pubhczne zostaway w posiadoci swj'ch fun-

duszów; majtek prywatny by albo w r§ku mieszkaców

tj ziemi, albo w depozytach sdowych niezawisych od

skarbu; may dug narodowy z epoki ksistwa warsza-

wskiego, z zalegoci cywilnych i wojskowych znika cz-

ciowo, bez trudnoci, przez niski bieg assekuracyi w sto-

sunku 35 za sto. W ostatnim roku przed rewolucy jaka

uderzajca rónica! Kapitay zagi-aniczne bdn uro-

nione hkwidacy, z obcych skarbów na polski przelane

ogromne ciary, i tern dug krajowy pomnoony, dobra

narodowe oduoue, po odlueniu przedawane, fundusze

instytutów zmieszane z skarbowemi, wszystkie depozyta

przeniesione do jednego bankowego, zgoa cay majtek

narodowy ruszony: otó owoce administracyi ostatnich

dziesiciu lat! Wiksza cz narodu do obojtnie pa-

trzaa na te operacye niedociekajc ich tajemnych pobudek.
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Byli nawet tacy, co wielbili ministra skarbu jako niepo-

szlakowanego patryot. Sztuka finansowa jest metafizyk

dla ogóu. Jednych bawiy zabiegi ministra. „Oto mini-

ster cai g§h ,''' powiadali szczególniej urzdnicy skarbowi,

którym si za dni jego bardzo dobrze dziao; z pomidzy

nich za roztrbywa najbardziej wielko ksicia ministra

jego sztab, utworzony umylnie pod nazwiskiem suhy
ogólnej^ zoony z jego pokojowych faworytów uywanych
do szczególnych porucze. „ Co chce to robi w Peters-

bm-gu" mówih drudzy. Niektórym si roio, e nawet

Moskw oszukuje i krzywdzi dla dobra Polski kongres-

sowej. „Co za nieporównana gowa ten minister!" roz-

chodzi si zewszd pochwalny odgos. W likwidacyach

ociennych widziano tylko troskliwo o realizacy polsldej

naleytoci przeznaczonej na fundusz do pokrycia dugu
narodowego. W przystpieniu z dobrami narodowemi do

towarzystwa kredytowego postrzegano nadziej utworu

nowych kapitaów, i oywienie martwej wasnoci. W ge-

neralnym depozycie bankowym upatrywano jedynie wi-
ksze bezpieczestwo rzeczy publicznej pod opiek rzdu.

Có to znaczy, wielu mniemao, e niemasz konstytucyj-

nego budetu, kiedy go zastpuj coroczne ministeryalne

etaty ? wiadomsi rzeczy odezwa si nie mieH — taczki,

plac saski i karmelity trz}Tnay na wodzy krytyków.

Przykad Hubego i piwowarów warszawskich by najle-

pszym do zbicia ich argumentem. Znalaz si wszelako

jeden miay kiytyk ministra skarbu w radzie admini-

stracyjnej — byto Nowosilcow. Lecz to wicój pomogo
nieli zaszkodzio Lubeckiemu, i zjcia si u nas hte-

ralnie dowcipna definicya oppozycyi: ^,co si opiera to

wspiera.'"'' Bo z kadych zatargów Nowosilcowa z Lu-

beckim ostatniemu tylko coraz wicej "wiary przybywao

w opinii publicznej, coraz wicej la-edytu w narodzie.

Zaledwie ukartowano jaki szkodliwy projekt, natychmiast

projekt ten stawa si popularnym, dla tego jedynie, e
Mochnacki powstanie I. \.2i
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przez Nowosilcowa by zganiony. Czyni on trafne po-

strzeenia co do systematu kredytowego. Okazywa nie-

stosowno w utworze banku bez upowanienia sejmowego.

Przepowiada szkodliwe skutki ze sprzeday dóbr naro-

dowych. Wszystko to posuyo tylko Lubeckiemu do

atwiejszego wykonania tych zamiarów, — nikt bowiem

ani przypuci niechcia aby to niemiao by poyteczne

dla narodu, co Nowosilcow, jawny wróg Polski, odradza.

Opinija która wie wszystko, niewiedziaa tego jednak, e
komisarz cesarski szczerze si sprzeciwia sprzeday dóbr

narodowych, nie przez zamiowanie Polski, bro Boe,

ale jedynie w nadziei niemaego dla siebie, jehby prze-

dane niebyy, w tych dobrach obowu.
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TAJNE ZWI/^ZKI.

Zakoczenie ksigi pierwszj.

Jak ju napomkneui , byo dla Moskwy rzecz do
naturaln, dy temi wszystkiemi rodkami do potumie-

nia ducha narodowego w Polszcz kongi^essowj. Ponie-

kd i nie moga by w tym wzgldzie inna polityka tego

mocarstwa. Najlepiej widzimy swe rzeczy, widzc je tak

jak nieprzyjaciel pojmuje. Kongres wiedeski obrazi

utworem nadwilaskiego królestwa gówne interessa Mo-

skwy. Jakiekolwiek byo to królestwo nie zgadzao

si§ wszelako, nie mogo si zgadza z jj widokami,

z jj sposobem uv/aauia caj Polski. Zwizek kon-

stytucyjny tego królestwa z carstwem, czyni mniej do-

skonaem, mnij pewnym anieliby sobie Moskwa y-
czya, wcielenie prowincyj polskicli skadajcych jj cz
integrahi. Ziemie zabrane tu pod bokiem konstytucyj-

nj Polski przybieray wicój wy^osobnionego w carstwie

charakteru, wicj e tak powiem rodowitoci. Na powilu

nie mogo si nic patryotycznego wyrazi bez mocnego

oddwiku w Litwie i na Podolu. Tam miao swe odbicie

kade sowo choby po cichu powiedziane w Warszawie.

Ta narol wystajca z kolosu wcigaa w siebie wszystko

z Europy jak gbka, i wszystko jak gbka wpuszczaa

wewntrz kolosu. Ta ziemia napywowa, zorana kulami

tylu powsta; ten grunt nasycony rewolucy mia w^ sobie

co niemiego, co niebezpiecznego dla martwj dziedziny

carów. Doznawali take Moskale upoledzenia w tem, e
Polacy cho sabsi zdawaU si by jednak wolniejszymi

od nich, e mieU pewne prawa, których im nawet samo
12*
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nieszczcie wydi-ze iiie zdoao. Cóby w istocie przy-

niosa carstwu dobra wara, co sumienno w przestrze-

ganiu konstytucyi królestwa? Nic innego (kady si ze

ran na to zgodzi) tylko fermentacy za Bugiem i Niem-

nem. Jedni Polacy, jedni bracia nie mogli by szczli-

wymi pod rzdem umiarkowanym, widzc cik sw}'cb

wspóziemian niewol. Plemi nasze na poprzek i wzdu
Polski ma w sobie co rodzinnego, domowego. Obywa-

telska administracya, z niej wypywajcy dobry byt, in-

stytucye mniej wicej liberalne, wolny druk, wolne sejmy,

wolne sejmiki, byyby w prdkim czasie rozpomieni)'

zawsze porywcze nad Wis zamiowanie niepodlegoci,

skadajce od wieków istot ludu nadwilaskiego; za
niepodlego tak maj krainy jake inaczj do skutku

przyj moga jeeli nie przez rozszerzenie jj granic,

to jest przez poczenie królestwa z zaborem moskiewskim,

a potem zaborem pruskim, nakoniec austryackim? Pola-

ko\\i nie mona tedy zostawi ani cienia wolnoci, eby
zaraz niepomyla jak zosta potnym i niepodlegym!

Tak rozumowa gabinet petersburski. Gabinet ten siga
przez Polsk do najodleglejszych koczyn zachodu i wschodu.

Wiedzc co go czekao przy rozwinieniu tych nawet swo-

bód, które kongres wiedeski zastrzeg królestwu, ogra-

nicza konstytucy, i ledwoby rzec niemona, e musia

ogranicza. Z pocztku, póki trwaa w Austryi obawa

jego ambicyi, postpowa w tej mierze do rozwanie.

Tak byo prawie do r 1821. Lecz gdy owa obawa w Au-

stryi ustpia przed innemi troskami, gdy rewolucyjne

poruszenia we Woszech i Hiszpanii baczno gabinetu

wiedeskiego skieroway ku poudniom i zachodowi: ustaa

w Polszcz kongresowej potrzeba dalszej dyssymulacyi,

i car mielej, otwarciej pocz zniewaa to co wbrew

prawdzie swoim nazywa darem , biorc pochop z postron-

nych niepokojów do ukracania naszych i tak maych swo-

bód konstytucyjnych. Do tych przyczyn trzeba dooy
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najwaniejsz, e si Konstanty w Polszcz oeni. Po-

"W'iciwszy Polce najwikszy tron na wiecie mniema mie
prawo do wadzy nieograniczonej nad wszystkiemi Pola-

kami pod berem moskiewskiem. Ta ofiara tak upragniona,

tak trudna, tak koniecznie potrzebna do ubezpieczenia

absolutyzmu moskiewskiego, wkadaa na Alexandra obo-

wizek wzajemnyci koucessij. W nagrod tej abdykacyi

musia pozwoli bratu, aby prz}Tiajmniej w Warszawie

panowa. Czeme wic innem od lubu Konstantego

z Gnidzinsk moga by iistorya ki^ólestwa, jeeli nie

kaba refonny w nastpstwie tronu carów? Takie po-

budki miaa Moskwa do gnbienia Polski kongi^essowej.

Lecz z drugiej strony, jeeli nie mona, jak uwaa No-

wosilcow, da Polakowi adnej swobody, jeeli .,niemona

mu pozwoli ani na jeden moment wytchn w niedoli"

aeby z tego zaraz nie korzysta i nie chcia by nie-

podlegym: nie mona mu take adnej ^v}Tzdzi ki-zy-

wdy, adnej odj swobody, aby w jakimkolwiek stanie

si znajduje nie poi-wa za bro dla stargnienia obcych

wizów; tak dalece, e po rozbiorze kraju, czy wolno
czy ucisk, rzdy czy agodne czy ostre, prowadz go

zawsze do tego samego rezultatu, do ki-wawej walki o byt,

który straci, lecz którego godnym nigdy by nie przesta.

Taka jest niezmienna dola nasza! Pod agodnem obcem

panowaniem Polacy powstaj bo mog, pod surowem bo

musz. Ich jednych nic nigdy nie zdoa pogodzi z ruin

ojczyzny, ani imiiarkowanie , ani okruciestwo. Ta konie-

czno z jednej strony cigego uciemiania, z drugiej

cigego oporu, ten mus tyranii i kruszenia jarzma, —
ten tedy fatalizm wynikajcy z rozbioru Polski, porywa-

jcy z sob i Polaków i ich gnbicieli, nadaje wszystkim

poruszeniom naszego narodu wzniosy traiczny charakter,

nadaje dziejom naszym odi-bn i im tylko waciw
cech. To jest co je tak powanemi i nauczajcerai

czyni.
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Polacy maj we zwyczaju dugo pierwej naradza
si midzy sob nieli powstan. W krajach udzielnych

lud otwarcie, wjednj chwili zrywa si na wadz, która

go uciska, — i to jest rewolucy. W krajach niemaj-

cych udzielnego bytu, lud tnjemnie knuje spiski przeciwko

obcym wrogom, a jeeli spisek wybuchnie zowie si na-

tenczas j^o^ystowicm, insurrekcy. Rewolucye ukartowane,

powstania improwizowane, pospohcie nie udaj si. Gdyby

kto chcia mógby take powiedzie, e rewolucy jest

wewntrzn insurrekcy, a insurckcya rewolucy zewn-
trzn. W Polszcz wszystkie powstania wypyny z ta-

jemnych knowa. To inaczj by nie mogo, bo obe-

cno, czujno nieprzyjaciela zawsze wymagay przezor-

noci i tajemnic)'. Mieszkacy musz si pierwej porozumie

co do rodków i chwili dziaania. Nasamprzód kilku si

zmawia, potom kilkunastu, potem jeszcze wicj póki

liczba uie bdzie tak wielka jak trzeba do sprawienia

ruchu, mogcego nada popd caemu krajowi. Trudno

oznaczy z pewnoci kiedy si u nas zaczy tworzy

tajemne zwizki dla oswobodzenia narodu; lecz jest rze-

cz niewtpliw, e od czasu jak Polska stracia sw
dzielno nie byo przerwy w usiowaniach jj odzyskanie

majcych na celu. Jeszcze przed podziaem kraju, jak

tylko Moskwa zacza intrygowa w Polszcz, kiedy jj
narzucia króla, i na sejmach przewodzia, zniszczy ten

wpyw starah si prawi synowie ojczyzny. Najdawniej-

szych konspiratorów mamy tedy w konfederatach barskich.

Szlachta porozumiewaa si z sob od dworu do dworu.

Zbieraa si pokryjomu dla spisania aktu konfederacyi

,

bo ju nieprzyjaciel by w kraju. Zwizki szy potem od

powiatu do powiatu, jak pierwj z wsi do wsi; a gdy cae

województwo byo gotowe, konfederaci wsiadaU na ko,
zgromadzali si w miejscach umówionych, i tym ksztatem

prowadzili wojn lat wiele. Po zwizku konfederacyi bar-

skiej nastpi pierwszy rozbiór; po tym rozbiorze sejm
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czteroletni. Ssiedzi rozszarpali Polsk bronic; si i przed-

sibiorc wewntrzn u siebie popraw. mier polity-

czna zaskoczya naród po zbrojnem powstaniu, i w po-

cztkach reorganizacyi spóecznj , reorganizacyi natchnio-

nj przez rozum i dowiadczenie. Polacy wzmocnieni ua

duchu, oywieni wielkiemi ideami, ulegaj trzem ocien-

nym dworom, które im tych ideow rozwin, i lepiej

ugruntowa si w zacztj rewolucyi spóecznj , w dziele

trzeciego maja nie niedopuciy. Rozbiór naszego kraju,

który wród tych okolicznoci, w tj chwih tak stanowczej,

tak wiele obiecujcej mia miejsce, nie by wic sekcy

trupa, albo obumierajcego ciaa, lecz ywj istoty odra-

dzajcej si w samój katastrofie poUtycznego zgonu. Ziemia

zostaa podzielona, ale tylko ziemia: co narodu skada

istot ocalao. Naród straci byt pohtyczny skutkiem

niemocy dawnych swych rzdów, lecz nie straci spoe-

cznego zwizku, nie straci towarzyskiego jestestwa, które

znacznie poprawi, które bardziej jeszcze udoskonah za-

mierza. Konfederacya barska i ustawa trzeciego maja,

byy to dwa wielkie wysilenia, jedno zbrojne, drugie pra-

wodawcze, dwie wielkie reflexye Polski nikncej z rzdu
gównych mocarstw Europejskich, traccój pohtyczn w sa-

wiaszczyznie przewag, z mocnem postanowieniem odzy-

skania tj przewagi w nastpnym czasie. Ta okoliczno

wszystko tómaczy 1 To gbokie przejcie si samym sob
przed upadkiem, to dobrowolne pomnoenie obywatelstwa

w narodzie, zrodziy dziwny i z niczem na \Aiecie nie-

porównany fenomen ruchów, które Polska po upaaku

swoim rozwina.

Charakter tych ruchów, ycie nasze po zgonie poh-

tycznym, cilj tu oznaczy trzeba aeby miij w bhsze

rozumienie naszych powsta. Istotnie: co uadzw)xzaj-

nego , co wielkiego musiao zaj w Polszcz przed osta-

tniemjój natchnieniem, kiedy potem takich cudów dokaza

moga. Polska wykrelona z karty europejskiej jako
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potga polityczna w systemacie innych potg, wykrelona

podstpem, znalaza w sobie osobliwszy rodzaj ycia,

nieznanego dotychczas w dziejach, znalaza, wyksztacia

u siebie exystenc domow^ cakiem familijn, daleko

mocniejsz i podobno trwalsz od mocarstw co j roze-

bray. Czem niegdy grona i rzdna rzeczpospoUta sze-

roko wadaa na pónocy, a co w dugiej czasów kolei

wtlao przy wzmagajcej si potdze ssiadów: wszystko

to po rozbiorze kraju nie zgino, lecz weszo w skad
naszej rzeczy spoecznej. Moc zewntrzna w wewntrzn
si u nas obrócia, moe jedynym w historyi przykadem.

T myl tak objaniam: lud rodzimy, plemienny, ma
w sobie dwa pierwiastki skadajce jego si, jeden spo-

eczny, di'ugi pohtyczny. Lud prawdziwy (nie alia prze-

moc zrzdzony kilku nie przypadajnyeh do siebie plemion)

jestto zarazem ciao spoeczne i potga zewntrzna, ma-
teryalna. Jeeh, co si nieraz trafia, moc ludu zewn-
trzna przechodzi w wewntrzn, jeeli lud jest wicj ciaem
politycznem nieli spoecznoci, wicej ^ro/em jak rodzin;

jeeh, jednem sowem, wiele mogc jako potga matery-

alna, zaczepna albo odporna, jest saby w swym zwizku
famiUjnym : w taldm razie po zagadzie swego politycznego

jestestwa, to jest po stracie swj niepodlegoci, natych-

miast musi umiera, i ju nigdy nie powstanie. Lecz

jeeh lud, massa rodzima, jednorodna, jest jeszcze silny

w sobie w swem ojczystem gniedzie, jeeh wadza (jak

si u nas stao) przez cig poprzednich wieków niewy-

pompowaa, niewypotrzebowaa wszystkiego z jego we-

wntrznego jestestwa, i w potg materyaln nieprzemie-

nia; jeeh, krótko mówic, hraj, status, nie wyksztaci
si i nie wybuja kosztem rodziny: natenczas taki lud

przestajc by potg pohtyczn, nie przestaje by ciaem
spóecznem, i nie umiera; natenczas jego sia zewntrzna
zamana przemoc nie rozprasza si, lecz z powierzchni

wchodzi wewntrz, wraca do swego róda, i e tak po-
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wiem wsika w zwizku spoecznym. Lud taki, — a Po-

lacy s takim ludem, — moe powsta ho ma csem po-

wsta, bo wszystkiego w dawniejszych czasach nie zmar-

nowa, i w rzeczy samej t si powstaje.

Niektóre gwiazdy, jak mniemaj astronomowie, gasn
to jest stygn: czemuby temu samemu prawu nie miay

ulega i ciaa polityczne w historyi ? Wpyw wadzy na

te ciaa jest niezmierny. Euch zewntrzny, gwatowny

który im wadza nadaje, ciera z czasem ich si wewn-
trzn. Kj-aje przewanie i bezprzestannie wywierajce si

na zewntrz, potgi najezdne, pastwa zaborcze i pod-

bijajce, zwykle prdko lodowaciej w rodku. Przyczyna

tego naturalna: rzd takich pastw jestto koowrót co

nawija na siebie ca osnow pospolitego ycia narodowego.

W ogólnoci mona przyj z tego wzgldu za zasad:

im wicej ruchu zewntrznego tem wicój wadzy, im

wicj wadzy tem mniej spoecznoci, tem mniej wewn-
trznego ycia. W takich pastwach hraj bierze gór nad

ludem, potga materyalna nad organizacy towarzysk.

Zastosujmy teraz t teory ycia wielkich jestestw poM-

tycznych do Polski. Polska, mówi, upada nierzdem.

Zgoda! Ledwoby rzec niemona, e Polska wcale nie

bya rzdzona przez dwa wieki, które jej upadek poprze-

dzaj. Ale z drugiej strony czy rozwaylimy to kiedy,

co z td za skutki \^Tnikny, e si u nas sia pohty-

czna, jak gdzieindziej, nie moga wyrobi kosztem zwi-
zku spoecznego? Oto oczywicie zapas tej siy dostatni,

bogaty, niewyczerpany, zosta w naszem rodzinnem gnie-

dzie, w naszej pospohtej rzeczy spoecznej. Naród w Pol-

szcz by wszystkiem, a wadza rzdowa, ta rohna
potrzebujca do swego wzrostu caej icizny ludu, tem

bardziej ^v}'Silajca grmit na którym posadzona zostaa

im bujniej kwitnie, tem bardziej osabiajca ziemi która

j karmi, im wyej si podnosi, bya prawe niczem.

Polska bya pod Piastami despotyczna i podbijajca



1»6'

pod Jagiellonami rzdna i potna, po nich pena we-

wntrznego ycia i anarchiczna, a zewntrznie saba.

Poniewa tedy rzd, (jako wadza przez energi swoj

wydobywajca z gruntu spoecznego siy ywotne, i te siy

rozpraszajca zewntrznie w bojach najezdnych lub od-

pornych), by saby w Polszcz, bya przeto i Polska

saba jako potga w systemacie innych potg, jako kraj.

Z tego poszo, e ssiedzi Polsk rozebra mogli; ale

zwamy to dobrze, z tego razem poszo, e Polska po

rozbiorze tyle razy powsta moga. Zostao bowiem

w rodku ycie niewygase, nie wysilone przez gwatowne

zewntrzne poruszenia. Wadza nie wyssaa, nie wytra-

wia wszystkiego ze rodka. Polska bya rzeczpospolit

szlacheck. Niektórym pisarzom zdaje si, e to jedynie

jj upadek zrzdzio. Mówi oni: „monarchija despo-

tyczna, feudalna niezostaaby rozszarpana? „By moe;
niezapuszczajc si jednak w rozstrzygnienie tój wanj
kwestyi miao powiedzmy, e monarchije dziedziczne,

despotyczne, z upadkiem swj niepodlegoci cakiem

obumieraj, przynajmniej tak dzieje wiadcz; nierzdna

rzeczpospolita nasza tyle razy powstaa z grobu, i jak

sdz, dla tego tylko powsta moga, e na dwa wieki

przed zagad swego politycznego jestestwa nie bya dzie-

dzicznem starostwem króla, e bya przez ten czas wicój

ludem jak rzdem, ^^^cj rodzin jak krajem.

Dom, rodzina — otó caa tajemnica polskich insur-

rekcyj. Jestestwo familijne mocne w chwili upadku poli-

tycznego, oto nerw naszych powsta. Taka jest w po-

wszechnoci natura Polski : e si dobija bytu udzielnego

spoecznym.. eby lepiej utwierdzi t prawd w prze-

konaniu czytelnika, zwi-acam jego uwag na obce, szcze-

gólniej ocienne kraje, bogate, potne, niepodlege. Po-

równajmy je z sob! Trudno wypowiedzie dostatecznie

jak wiele, jak niezmiernie wiele zyskamy na tym poró-

wnaniu. Te pastwa maj ogromne wojska, porzdn
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administracy, liczne t-wierdze. wielkie skarby. Lecz przy-

patrzmy si im wewntrz: skadaj si z pierT\iastków

niezgodnych, spojonych z sob tylko sil zwierzchniej

wadzy. Jedna wielka przegrana bitwa, jedna krj^zys

finansowa pooyaby kres ostateczny ich egzystencyi.

Historya stwierdza t opini. Prussy w pitnastu dniach

znikny z rzdu mocarstw. Jedna bitwa, bitwa pod Jena

rozprzga kreacy Fryderyka wielkiego. Byt nastpny

Pruss by wyebrany; winnny go Prussy, jak gosz pra-

wdziwe czy faszywe, a zawsze to mocarstwo doskonale

malujce weci, tylko piknym oczom swj królowej.

Austrya w tym samym znajdowaa si przypadku. Takie

potgi powinnyby si nazywa w iistor}i nienaturahiemi.

Sztuk wzrosy, sztuk si utrzymuj, lecz niemaj w so-

bie nic niemiertelnego. Sto polityczne aglomerata, od

aciskiego w}Tazu oznaczajce skupienie. Moskwa, Pru-

sy i Austr}'a stanowi w dzisiejszj Europie olbrz}Tnie

systema rónorodnych jestestw poUtycznych. Te mocarstwa

nie bdc ciaami spóecznemi, nie bdc ludami, egzy-

stujc tylko moc swych rzdów, przestan egzystowa

za lada wstrznieniem zewntrznem lub wewntrznem,

które ksztat tych rzdów odmieni. Narzumy Moskwie

rzeczpospoht, dajmy Austryi i Prussom monarchij kon-

stytucyjn, a wnet rozbijejray te kraje na czci, z któ-

rych powstay. Które z tych pastw trwaoby jak Polska

po tysicznoletnim zawodzie przez lat szedziesit bez

wadzy centralnej, bez twierdz i skarbów pod naciskiem

obcego jarzma ? Postpmy dalj jeszcze w tem porówna-

niu. S inne mocarstwa w Europie, równie silne jak

owe trzy aglomerata^ wicej jednak rodzime nieli one,

poniewa albo si nie skadaj z czci rónorodnych,

albo t rónorodno w sobie zatar}', jak n. p. Francya

i Angha. Nie godzioby si powiedzie naprzykad, e
jest naród -ustryacki, bo Austr}'a jest tylko systematem

politycznjTn , nie ludem. To samo Prussy. to samo Moskwa.
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Inna rzecz co do Francyi i Anglii. Te pastwa nietyliio

s, politycznerai systematami , ale zarazem i jestestwami

organicznemi. Sto nietylko potgi zaczepne i odporne

w porzdku innych potg, innych mocarstw, lecz take

zioizhi spoeczne^ ludy. Wzgldem nich zachodzi wic to

tylko pytanie: jak si ma w tych narodach sia wewn-
trzna, spoeczna, do politycznej, zewntrznej? Alboinnemi

wyrazami: co jest w tych krajach mocniejszego czy lud

jako rodzina, czy lud jako potga pohtyczna? Stawiajc

kwesty jeszcze wyraniej: niechaj Francya, albo Anghja

na jeden moment przestan by udzielnemi — cóby wtedy

nastpio? Rzumy którekolwiek z tych pastw na lat

kilka, kilkanacie na cik prób losu, który nas gnbi

przez lat bUsko siedmdziesit: jakeby znioso ten stan

nadzwyczajny, poredni midzy jestestwem i zagad?
Przemogoby jak Polska, sw rzecz spoeczn, upadek

niepodlego bytu? Obecny stan tego coby domem ^ rodzin,

nazwa mona, szczególniej we Francyi, jeeh nie zupe-

nie w sposobie przeczcym odpowiedzie kae na to za-

pytanie, to je przynajmniej radzi zostawi w wtphwoci.

Co do mnie, sdz, e pod tym wzgldem niemasz na-

rodu, któryby móg i z nami w porównanie. Polska,

pciow, e tak powiem, moc swoj wszystkie przechodzi.

Naród polski po rozbiorze kraju stawia widok wiel-

kiej sawiaskiej faniihi mocujcej si z przeciwnym losem

domowemi cnotami, nadstarczajcej z zasobów w prze-

szych czasach niewypotrzebowanych co tylko trzeba ku

odzyskaniu dziedzicznego majtku, straconego przez z
administracy. Jestto starownie wychowany syn rodziców

uczciwych ale niedbaych, którzy w prostocie swego serca,

przyjacielscy i gocmni w domu w^asnym, nie przeniknli

podejcia zych ssiadów, gdy ci obmylali rodki do na-

jechania ich bezbronnej , bogatj zagrody. Historya polska

od tego ssiedzkiego rozboju jest dwojaka, pubhczna

i prywatna; jest bowiem historya niewoh narodu, jego
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rozmaitych z obcemi rzdami stosunków i history usi-

owa aby si wyama z pod tego jarzma. Pierwsza

zawiera tyle przedziaów na ile czci ziemia polska ro-

zerwana zostaa; diiiga jest powszechna. Obiedwie id
rÓMTiolegle obok siebie. W tej dmgiej czci dziejów

I)olskich stoivarzyszcnia patrijotyczne z których wyp}'-

waj zbrojne powstania, gówn rol gi'aj, bd si sta-

ra oznaczy j ki'ótkiemi , ogólnemi zarysami, mianowicie

co do stowarzysze w królestwie kongi-essowem, o ile to

potrzebne by moe do lepszego zrozumienia wypadków

29. Listopada, — o ile mi to z reszt ucz}Tii pozwoli

bardzo niedostateczny zapas wiadomoci naszych w tym

wzgldzie, wiadomoci (zawczasu uprzedzam o tem czy-

telnika) potrzebujcych wicej ki-ytycznego roztrznienia,

licznych sprawdza, dodatków.

I koufederacya barska, i póniejsze zwizki tajemne

przed utworzeniem królestwa, znane s tylko z powieci;

nie podpada jednak zaprzeczeniu, e iusurrekcya Ko-

ciuszki w 94. roku po drugim rozbiorze przez nie

przygotowana, to jest wywoana z narodu, i w czci

nawet do skutku przywiedziona zostaa. Ignacy Potocki,

Kotaj, Zajczek, Kiliski, Niemcewicz, Madahski,

Kociuszko byh to konspu-atowie , byhto czonko^vie ta-

jemnego rewolucyjnego zwizku, który podniós bro
przeciwko ciemizcom ojczyzny. lulku zacnych Polaków,

kilku tuaczów, umówio si midzy sob za gTanic

i wj^iowiedziao wojn dwom potnym mocarstwom,

Moskwie i Prusom , bez broni, bez wojska, bez pienidzy.

Kociuszko bawi natenczas we Woszech, Potocki i Ko-
taj w Drenie. Pytam si: jeste co piknego i wiel-

kiego w dziejach ludzkich, czegobymy miao postawi

nie mogh obok pocztku iusmTekcyi 94. roku? Patiyoci

utrzymywah z zagranicy liczne stosunki w ki-aju zajtym

miUtarnie przez nieprzyjaciela, organizowali ruch w samej

Wai-szawie pod okiem bacznej pohcyi moskiewskiej. Rada
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miejska w stolicy, a przynajmniej niektórzy radni, jak

Kilinski szewc z professyi, wielkiej u cechów wzitoci,

przysposabiali pospólstwo. Co to za trybun ludu, jaki

polityk ten Kilinski, który móg w oczy powiedzie Jgel-

stromowi, e na jego jedno skinienie stanie natychmiast

sze tysicy szewców, drugie tyle rymarzy, i di'ugie tyle

biaoskóraików? Jego rodki dziaania byy bardzo pro-

ste: mia stryja na Pradze homissar^a od mostu. Jak

go tylko wcigniono do zwizku pod przysig, zaraz

postanowi w7robi u tego stryja aby kaza wszystkie

przewozy do hpy na rodek Wisy podprowadzi, to jest

aby Moskale nie mogh mie z Pragi zadiij pomocy,

i aby aden nie móg uciec na Prag. Podug Kiliskiego

bowiem rewolucya zaleaa na tem : aby ich wyci w pie

za pomoc trzydziestu tysicy rzemielników, którzy go

radnym obrali. Co to za bohatr i pohtyk ten niemier-

telny Kociuszko, który dugo krc nad ojczyst gra-

nic, wpad do kraju sam jeden, w kilku dniach ogosi

niepodlego Polski, w kilku dniach stworzy armij,

\vyTuszy z ni w pole i rozbi d\vunastotysiczny korpus

moskiewski? Cztery batahony piechoty, kilkaset kossy-

nierów, tysic dwiecie koni, których siedmset Madaliski

w wigiUj przyprowadzi, i dwanacie dzia: te byy wszy-

stkie siy Kociuszki pod Racawicami. Na uwag zasu-

guje, e po tej bitwie, przy tak obszernem rozgazieniu

towarzystwa patryotów w Warszawie, nieprzyjaciel kra-

kowskiem powstaniem zagroony, podwajajcy sw ostro-

no, zaledwie na chwil przed rewolucj^ ten zamach

przenikn. Gdy insurrekcya Kociuszki nieszczUwy

koniec wzia dla zbyt pónych wypraw do Litwy i na

Woy, nie ustay przeto stowarzyszenia w narodzie.

Mnóstwo patryotów emigrowao. Ci rozproszecy utrzy-

mywali swych pozostaych wspóbraci w cigiem wzru-

szeniu. Polak emigruje imieniem caego narodu, i zdaje

si e na to bierze od niego wyrane upowanienie.
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drudzy dwigali kajdany. Czy dla dania emigi-antom za-

siku, czy potem dla pomnoenia ich szeregów gdy si

zbiera i uzbraja zaczli we Woszech, byy skadki

i porozumienia tajemne od koca do koca Polski, Emi-

gi-acya u nas jestto po prostu wj^prawa synów z rodzi-

cielskiego domu, nie dla tego, eby gdzieindziej szukali

jak to mówi lepszego losu, zarobku, ale, eby domow
skarg przed caym rozwodzih wiatem , i powócili ojco-

wskich krzywd mcicielami. Wielkie i gbokie jest

kadej emigracyi polskiej znaczenie: bo to nie fakcya,

pokonana w kraju przed di-ug, ale ywa, jawna prote-

stacya któr cay lud podziela przeciwko obcym naje-

dcom.

Ledwoby tedy usystematyzowa nie dao si cae

ycie nasze po rozbiorze kraju. Polacy umawiaj si eby
powsta, a gdy powstanie fatalny obrót wemie, wychodz

tumami z kraju, eby znowu konspu'owa, znowu wal-

czy, i znowu emigrowa. Zwizki patryotyczne , insur-

rekcye i tuactwo, te s trzy zawsze powtarzajce si

zwroty tj samj pieni. Kady z tych trzech ywioów
naszego pogrobowego jestestwa ma charakter odi-bny.

W zmowie wiara zapiecztowana przysig, nierozjemna

i wita; w powstaniu porywczo i mztw^o; w tuactwie

rezygnacya! Tym sposobem mio ojczyzny przywidziaa

w Polszcz co fantastyckiego i rehgijnego.

W ksistwie warszawskiem tajemne patryotyczne

zwizki nie miay miejsca, poniewa ksistwo zbudowane

siln rk cesarza Francuzów, z czci Polski w porodku

mocarstw co j rozebray, .zdawao si by niepomyln

bo zbrojn przepowiedni zupenego wskrzeszenia; lecz

s lady wspóziemiaskich i w owej porze stow-arzysze

w Galicyi i na W^oyniu. W kampanii 1812. roku bya
chwila gdy wojska francuzkie i polskie przeszy Niemen,

gdy si pod Moajsk i Smolesk pomykay, w którj
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ziemie zabrane przez Moskw z ksistwem warszawskiem

jedne cao de facto skaday. Natenczas Polacy nie-

potrzebowali organizowa tajemnych zwizków dla odzy-

skania niepodlegoci, o któr si blisko stotysicy wojska

narodowego z ca armij fruncuzk jawnie dobijao. Po
tej przerwie zapenionj krwawenii walkami, pierwszy

lad patryotycznych stowarzysze postrzegamy dopiero

okoo roku 1814, Gdy si zaczo organizowa wojsko

polskie w królestwie ju noszono piercienie trójkolorowe

i elazne Poniatowskiego. „Jak mi si zdarzy sposobno
poprowadzenia ich do chway, to i ja zjedna sobie po-

trafi ich przychylno" taka bya odpowiedz Alexandra

na rapporta które mu o tern czyniono w owem czasie,

gdy jeszcze czu potrzeb udzenia Polaków i Europy.

Kto to towarzystwo zaoy, wielu liczyo czonków,

i kiedy si rozprzgo, nie wiadomo. W królestwie kon-

kongressowem dziaanie tajemnych uorganizawanych zwi-
zków zaczyna si od r. 1819. i od tej chwiU przez lat

jedenacie do 29. hstopada (który z nich wynikn) równo-

legle postpuje z iistory publiczn królestwa. Polacy

szukaj z upodobaniem we wszystkiem co przedsibior

czego poetyckiego. Podug tradycyi, która przechodzia

ze zwizku do zwizku, by ich zaoycielem jenera

Dbrowski, sawny wódz legionów. Wyi-azy które mia
powiedzie na miertelnym ou znalazy tak silny od-

dwik w sercach bijcych dla ojczyzny, e si zamieniy

w testament, którego exekutorem by nakoniec cay na-

ród z broni w rku pod Grochowem i Ostrok. Jeeli

to tylko imaginacya patryotów wjT^ialaza, to przyzna

trzeba, e to zmylenie wyprowadzajce ze sów konaj-

cego starca orne powstanie, jest malarskie i gbokie.

ukasiski i Machnicki stanowi epok w którj

dziaanie patryotów przybiera zaczyna wicej mocy; oni

pierwsi w królestwie zaoyU fundamenta budo\\7 wzno-

szcej si potem i upadajcj na przemiany, lecz cigle
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zajmujcói yehi robotników i uwag caego narodu. u-
kasiski major 4. puku piechoty, podpukownik ^Yierz-

boowicz przjjaciel Dombrowskiego, szwagier ukasi-
skiego. Major póniej sdzia Machnicki, adwokat Szreder,

przenieU z wolnego niularstwa wówczas jeszcze (r. 1819.)

nie zakazanego w Polszcz kongressowej , rytua i nie-

które obrzdy do odrbnego towarzystwa, utworzonego

pod nazwaniem icohiego mnlarstwa narodowego czyli

wojskowego. Do nich przyczyli si nastpnie Wgrzecki,

Kozakowski i inni. Wolne mularstwo narodowe tern si

rónio od zwyczajnego, e cienio powszechne brater-

stwo, w ostatniej instytuci obejmujce cae czowiecze-

stwo, i zawaro je w gTanicach polskiego tylko braterstwa.

Polak mia by tylko bratem dla Polaka; obrzdy wyo-

braay mniej wicej symbolicznie tylko ojczyzn; wielkie

nazwiska historyczne Bolesawów, Batorych, Czarnieckich

suyy za odezw i chaso; katechizm loy tchn naj-

czystszym patryotyzmem , a przysiga zamykaa w}Tazy

wiele ogarniajce. ukasiski by wielkim mistrzem tej

loy, która si prdko rozszerza zacza. Do zrcznie

korzystano z tolerancyi ló masoskich; zaprowadzona

nowo, cele narodowe i t. d. powszechnie si podoba}'.

Wolne mularstwo narodowe miao cztery stopnie: w pier-

wszym bya tylko mowa o potrzebie wspierania biednych

wojskowych ofiar ostatnich wojen ; w dwóch di'ugich filan-

tropia zwizkowych dalej si rozcigaa, do owiecania

niewiadomych ziomków', do rozszerzania narodowoci i t.d.;

w czwartym dopiero stopniu, w stopniu zaoycieli otw'ar-

cie ju mówiono o niepodlegoci ki'aju, o tym spodzie-

wanym owocu prac pierw^szych trzech stopni, których

przeznaczeniem byo odnowi narodowo, jehby w któ-

Tjm zakcie staroytnej Polski ustawaa, i midzy wszy-

stkiemi jej czciami utrzymywa stosunki. Dusz caego

dziaania byh ukasiski i Machnicki. ukasiski mia
duo tego artkiego dowcipu który istot rzeczy na wskro

Mochnaeki powstanie I. 1(3
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przenika. W wolnein mularstwie zwyczajnem odbudowa

koció Salomona czyli poprawi ca moraln zepsut

natur, jest gównym symbolem. T stron cu-zeciask

restauracyjn massoneryi, szczliwie zastosowa zaoy-

ciel naszego wolnego mularstwa narodoiuego do Polski,

która take jak ludzko w myli Chrystusa, odnowienia

i odbudowania potrzebowaa. Szczególnym trafem i inne

gówne symbola wolnego mularstwa atwe do Polski zna-

lazy zastosowanie. mier prawego i niewunego Hirama

wyobraaa rozbiór; trzój jego mordercy byyto trzy mo-

carstwa ssiedzkie; a obowizkiem dzieci Hirama byo,

wszdzie go szuka i walczy z nieprzyjaciómi, którzy

tron jego sobie przywaszczyli. Wreszcie wiara w zmar-

twychwstanie Hirama wród najwikszych niepodobiestw,

bya figiu- zmartwychwstania Polski.

Tak powstao tvolne mularstwo narodowe w zimie

r. 1819. Zawizek z stolicy puszcza mnogie odrole.

Natychmiast za staraniem ukasiskiego potworzyy si

loe w pukach. Dobrogojski, Adolf Cichowski i Dobrzy-

cki zaprowadzili je w Kaliszu. Nietylko w wojsku, midzy

niszemi urzdnikami i prowincyonalnem obywatelstwem

krzewio si wolne mularstwo narodowe: z Polski kon-

gressowej przeszy te starania i do ziem zabranych.

Adjutant Dbrowskiego Ludwik Szczaniecki odebra po-

lecenie zaszczepiania go w W. Ksistwie poznaskim; tu

rzecz zaraz inn posta wzia. Zaoyciele zwizku nie

postrzegli jednój niestosownoci. Nieprzewidujc, iby na-

tychmiast miao przyj do dziaania, chcc korzysta

z dugiego czasu, który wedug wszelkich rachub wybu-

chnienie mia poprzedzi, widzieli w swem dziele nie tak

spisek, jako raczej stowarzyszenie majce odnowi zerwane

midzy dawnemi prowincyami stosunki, do czego dugich

usiowa byo potrzeba; aby wic w tym celu trwanie

stowarzyszenia zapewni, to jest aby oddali od niego

wszelkie pozory mogce na cign przeladowanie
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rzdu zaczynajcego ju otwiera oczy, polecili pierwszym

stopniom poczy dwie rzeczy : obowizki wzgldem króla

konstytuc}jnego z obowizkami wzgldem ojczyzny, i po-

piersie Alexandi"a, jako odnowiciela narodowoci polskiej

umieszcza po loach. Ten rozkaz tolerowano jakokolwiek

w Polszcz kongTessowej ; ale gdy w poznaskiem ta sama

ostrono zalecaa zamiast biustu Alexandi-a stawia

w loach popiersie Fryderyka, poszo zatem, i na jednam

z pierwszych posiedze zwizku biust króla pruskiego na

kawaki potuczony zosta. Ten rys charakteryzuje Wielko-

polan. Gdy prócz tego i policya pruska mniej czujn bya,

i mniej si jej obawiano , w krotce rozpoczy si w po-

znaskiem przy pracach pierwszego -stopnia rozprawy

o tem, co wedug planu zaoycieli do nich tylko samych,

do czwartego stopnia nalee miao. Z td w czasie

bardzo prdkim wolne mulai-stwo narodow^e w poznaskiem,

biorc popd ywszy nad zamiar swTch warszawskich

ustanowicieli , wyrodzio si zupenie, i wybujao na

otwart konspiracy pod nazwaniem kossynierów. Gminy

zastpiy loe. Genera Mielyski stan na czele. Taki

stan rzeczy przerazi ukasiskiego. Wszelako w króle-

stwie wszystko szo do pomylnie, gdy nagie w tym

w^anie czasie pohcya Konstantego zwi-ócia sw uwag
na wolne mularstwo narodowe. Skrobecki z kwatermi-

strzostwa, adjutant Haukiego, zrobi temu generaowi

rodzaj denuncyacyi. Alexander kaza zamkn w^szystkie

loe. Zakaz ten odj masoneryi narodowej pozór ubez-

pieczajcy dotd patiyotów przeciwko rzdowej podejrzli-

woci. Bojaliwsi przekadaU potrzeb rozwizania towa-

rzystwa. Tsze duchy przeciwnie mocniej je tylko obwa-

rowa chcia}'. Opinija ostatnich przemoga. ukasiski
wycza z naczelnej kapituy mniej wjtrwaych w przed-

siwziciu, pod pozorem jakoby wszystko ustawao po

owym rzdowym zakazie, udaje e czyni zado woli

Alexandra, i zamyka loe w caem królestwie; rzeczy-

13*
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wicie za sam z wypróbowanemi tylko i dowiadczonemi

prowadzi dalej zaczte dzieo w ksztacie wglarstwa.

Nieusta przeto zwizek, tylko si skoncentrowa. Po-

trzeba tajemnicy zamienia go take jak w poznaskiem

w wyrany spisek.

W r. 1821. weszli do zwizku poznaskiego puko-

wnik Prdzyski i genera Umiski, który w owym czasie

wróci z zagi"anicy. Towarzystwo kos}iiierów, aczkolwiek

take wynikno jak wiele innych towarzystw w owej

porze z wolnego mularstwa narodowego, trzeba jednak

uwaa jako twór bardziej odrbny. Ognisty charakter

mieszkaców tój ziemi, gniazda staroytnej Polski, wre-

szcie wpyw, patryotyzm i yw}' temperament Umiskiego

niepozwalay kosynierom zostawa w nieczynnoci. Czuli

jednak Poznanianie, e ich usiowania byyby daremne

bez zwizku z ogiuskiem, którym bya i musiaa by
Warszawa. Odstrychuli si byh od zaoycieli nadto

prdkiem rzuconj przez nich myli rozwinieniem. Wy-

padao porozumie si, wej w wspólnictwo jednego za-

miaru. W tym celu wysyaj generaa Umiskiego do

Warszawy. Umiski przyby do stohcy Polski z kocem
kwietnia r. 1821. i nie obierajc pomieszkania, aby go

poHcya nie wyledzia, jak tylko wysiad z powozu zaraz

zabra znajomo z ukasiskim. Tego samego dnia

wieczorem zeszh si w azienkach prawie wszyscy po-

zostali po zakazie czonkowie czwartego stopnia: Wie-

rzboowicz, Dobrogojski, Oichowski, Teodor Morawski,

ukasiski, Kozakowski, tudzie Sobaski obywatel z Wo-
ynia, genera Umiski i Prdzyski. Umiski przeoy
obecnym: e wolne mularstwo narodowe w W. ksistwie

poznaskiem podpado zupenój odmianie , e pod nowym

ksztatem wzio kierunek wicj energiczny, wicej po-

lityczny, e patryoci tamtejsi ycz sobie wej w ci-

lejsze stosunki z patryotami królestwa, nakoniec e po-

trzeba aby ci swemu dziaaniu naznaczyh kres bliszy i t. d.



197

Na tej schadzce umówiona zostaa druga liczniejsza na

dzie 3. maja.

Trzeciego maja zgi'omadzili si zwizko^^i w Potoku

o wier mili od Warszawy. Umiski wi)row;idzi nowego

czonka Alexandra Oborskiego. Prócz osób wspomuionych

przyby i adwokat Szreder. Z Potoku, aby nie z\M-óci

na siebie uwagi przechodzcych, lub policyi, udaU si

patryoci pod pozorem pojedynku na Bielany, gdzie Pr-
dzyski przypadkiem znajdujcego si Jordana przypuci

na sw odpowiedzialno do tajemnicy.

Na Bielanach miaa miejsce scena, tak potem roz-

sawiona w rapportach komitetów ledczych moskiewskiego

i pruskiego. Umiski przyjecha na biaym koniu w cza-

pce czworograniastej. Zwizkowi otoczyh go do koa
w oddalonjm od klasztoru nadwilaskim gaju; natenczas

zabierajc gos przemówi do nich w te prawie sowa:

„Polacy pod rónemi rzdami nie maj ojczyzny, lecz

powinni dooy wszystkich stara, aby j ca wskrzesi

i niepodlego jj na zawsze ubezpieczy; do tego celu

doprowadz nas rodacy! stowarzyszenia, zwizki patryo-

tyczne, które we wszystkich czciach staroytnj Polski

rozszerzy zamierzamy. Aby si mocnij w tem dziele

utwierdzi wykonajmy tu przysig, któr prz}j zwi-

zek poznaski. " Gdy si z ochot na to zgodzono , Pr-
dzyski doby paasza, ostrze jego utkwi w ziemi, a na

pochwie pooy elazny medal Kociuszki; Umiski wy-

cign praw rk do góry jakby wzywa nieba na wia-

dka przysigi, którój rot Morawski odczyta na gos

w treci nastpujcej: „Przysigam w obhczu Boga i oj-

czyzny, i zarczam sowem honoru, e wszystkich si

doo dla podwignienia mojej nieszczhwej , kochanj

matki; e dla odzyskania jj wolnoci i niepodlegoci

nietylko majtek lecz i ycie powic; e tajemnic mnie

powierzonych przed nikim nie wydam i nie objawi; e
owszem do postpu zwizku ze wszystkich si moich
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przykada sie bd. Przyrzekam najcilejsze posusze-

stwo prawom zwizku, tym które ju istuiej, i tym

które postanowione by maj. Bez adnego wzgldu na

okolicznoci przelej krew nie tylko zdrajcy, lecz kadego
ktobykolwiek szczciu ojczyzny mojej by na przeszko-

dzie. Jelibym by zdradzony lub odkryty, to raczej

ycie strac nielibym mia odsoni tajemnic, lub wy-

da czonków zwizku. Przyrzekam take niemie przy

sobie adnych papierów dotyczcych zwizku, albo zawie-

rajcych spis imion jego czonków, chyba w takim tylko

razie jeeliby mi to polecone zostao przez starszego.

Jeelibym zawini przez zamanie tego witego w obliczu

najwyszej istoty zacignionego obowizku, to niechaj

mnie jako zbrodniarza mier najokropniejsza ukarze,

wtedy niechaj moje imi z ust do ust do pónj przecho-

dzi potomnoci, a ciao moje dzikim zwierztom na pastw
rzucone? bdzie. Taka nagroda niechaj mnie spotka za

mój haniebny \vystpek, aebym by odstraszajcym przy-

kadem dla tych coby w moje lady i chcieU. Wzywam
Boga na wiadka, a wy cienie szanowne ókiewskiego,

Czarneckiego, Poniatowskiego i Kociuszki umocnijcie

mnie duchem waszym , aebym stale wytrwa w tern przed-

siwziciu." Przysiga ta odczytana przez jednego, uwa-

ana bya jako wykonana przez wszystkich obecnych

czonków zwizku. Tego samego dnia wieczorem odbyo

si drugie posiedzenie zwizku pod prezydency jeneraa

Umiskiego w miecie. Znajdowali si na niem i wyko-

nah przysig nietylko reprezentanci garnizonu warszaw-

skiego, ale i znaczna liczba posów. Umiski wniós

projekt utworzenia komitetu centralnego w Warszawie,

twierdzc, e od tego jedynie zaley poczenie zwizku

poznaskiego z warszawskim. Wszczy si ywe roz-

prawy. Komitet centralny majcy kierowa wszystkiemi

ju istniejcemi , lub utworzy si majcemi zwizkami

w caej Polszcz, zwiksza wpywy i wadz towarzystwa.
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nadawa mu oiganizacy ale zarazem pomnaa jego nie-

bezpieczestwa i win, jeliby przypadiiem odkryte zo-

stao. Po taldm ki-oku ju cofn si nie mona byo,

tylko, albo robi powstanie w caym kraju, albo za sam
myl jego ciko odpowiada. Z tem wszystkiem utrzy-

ma si wniosek Umiskiego, i uciwalono wikszoci

gosów aby utworzy wadz centraln tymc^asoiv^ trwa

majc dopóki reprezentanci zwizków ze wszystkici czci

Polski w jednem zebrani miejscu staego komitetu nie

postanowi. Na tem take posiedzeniu zapady inne po-

yteczne rozporzdzenia dotyczce wewntrznej organiza-

cyi, podziau i wzrostu towarzystwa. Teodorowi Mora-

wskiemu redaktorowi Ora biaego, poruczono redakcy

ogólnego planu sprzysienia. Zwizek powszechny ska-

da si mia z gmin; kada gmina niewicej jak dziesiciu

czonków w sobie zawiera moga; kilka gmin stanowio

jeden obwód; kilka obwodów jedn prowincy. Loa
})atryotów ogarniaa tym sposobem ca Polsk podzielon

na siedm prowincyj: królestwo polskie, wielkie ksistwo

poznaskie razem z województwem kaliskiem, Galicy,

Litw, Woy, rzeczpospolit kiakowsk. Wojsko polskie

stanowio siódm prowincy. Kada prowincya miaa

mie swego reprezentanta w najwyszym komitecie. Czon-

kami tymczasowego komitetu centralnego zostali: Wie-

rzboowicz, ukasiski, Machnicki, Kozakowski, Pr-

dzyski, Szreder i Morawski. Wadza zwierzchnia te

podrzdne miaa ogniwa: naczelnik gminy to jest mistrz

loy dziesiciu czonków zamykajcej, nie znosi si

wprost z komitetem lecz z mistrzem obwodu, mistrz

obw^odu z mistrzem prowincyi; ostatni dopiero w bezpo-

rednim zostawa stosunku z komitetem centralnym. Ko-

mitet nieznany podrzdnym stopniom jednem wejrzeniem

obejmowa z góry ca organizacy. Tym ksztatem wa-

sne utwierdza bezpieczestwo; bo jak si kilkakrotnie

zdarzyo, odkrycie jednej gminy, lub nawet jednego
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obwodu nie pocigao za sob ruiny caego zwizku.

Rzd móg jedu ga odci bez uszkodzenia caego

drzewa. Komitet móg take dziaa, jeliby tego po-

trzeba wymagaa, za obrbem tej liierarciii ; to jest,

móg wprost od siebie wysya emisaryuszów do rozmai-

tyci krajów polskich, zakada oddzielne towarzystwa

i z niemi zostawa w stosunku bezporednim. Jednem

sowem: wadza komitetu bya wielka; opieraa si ona

na tj zasadzie, e w towarzystwach tajemnych wyobrania

czyni zwizkowych posusznymi niewidomemu rzdowi,

tem mocniejszemu im jest grubsz okryty zason, a za-

tem im obszerniejsze pole zostawia domysowi. Pozosta-

wao tylko ochrzci towarzystwo. Umiski by za nada-

niem zwizkowi nazwiska kosynierów, przypominajcego

gówn bro powstania narodowego , oddajcego wreszcie

nalen cze owym kosynierom, którzy w r. 1794. roz-

strzygnli bitw pod Racawicami. Wszelako niewiem dla

czego odrzucone zostao to nazwanie, a natomiast przy-

jte ogólniejsze a mniej zawierajce w sobie : narodoi^ego

paryotycsnego towarzysUva. Dooy trzeba, e co do

istoty i ksztatu wadzy w komitecie centralnym podzie-

lone byy zdania patryotów: jedni chcieli formy reprezen-

tacyjnej, to jest aby wszystko odbywao si wikszoci

gosów, drudzy po prostu absolutyzmu, jako waciwszego

do nadania dziaaniom zwizku wicój mocy, pospiechu

i precyzyi. Z tego powodu toczyy si dugie narady.

Prdz}iiski i Morawski owiadczyli si za konstytucy

zwizku monarchiczn; ukasiski i Machnicki za kszta-

tem rzdu absolutnym. Ci dwaj uwaali komitet jako

organ jednej gowy, jako gabinet jednego naczelnika,

którego mie chcieh w generale I^niaziewiczu, bawicym

natenczas w Drenie. Zdaje si e ta opinija wzia
przewag; odoono jednak t rzecz do dalszego rozstrzy-

gnienia, zalecego od skutku projektowanj missyi do

generaa Kniaziewicza.
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Wolne mularstwo Darodowe, ten gboki pomys
Waleryana ukasiskiego i Machnickiego upado w po-

cztkach swego wzrostu; poruszyo jednak wiele umysów
w wojsku, zrzdzio wiele dobrego, przedaro si do

rozmaitych zaktów Polski. Po zakazie tajemnych zwi-

zków w Polszcz kongressowej , naczelna kapitua tego

towarzystwa okrzesuje sama siebie starownie, wyrzuca

z swego grona tchórzów, albo indyfferentystów, zamyka

si w sobie i wchodzi w cise pobratymstwo z odrol
swoj rozkrzewion w ksistwie Poznaskiem, — z zwi-

zkiem kosynierów^ reprezentowanym w stohcy przez ge-

neraa Umiskiego. Umiski wszystko zdziaa czego

tylko ówczesne wymagay okolicznoci dla nadania rzeczy

prdszego postpu, rozgazienia i organizacyi wewn-
trznej, systematycznój. On waciwie zbudowa nowe

towarzystwo z pozostaych materyaów wolnego mularstwa

narodowego przez ustanowienie wadzy centralnj w sto-

licy, wadzy która ca Polsk z ]iod jarzma dwign
zamierzaa. W pierwszych chwilach zwizek ten nadzwy-

czajnie energicznie i szybko si rozwija; miao rzec

mona, i w trzech niespena miesicach po organizacyi

swojej obieg cai Polsk w poprzek i w zdu, wszdy
nieledwie dotykajc wierzchoków spoecznych, nizin, i co

midzy niemi byo poredniego. Imiona, majtek i ta-

lenta: wszystko wpadao w t sie zastawion przez kilku

patryotów, oywionych wielk myl zbawienia Polski

przez Polsk. Umiski pojecha do W. ksistwa Pozna-
skiego, Oborski do Litwy, Ludwik Sobaski na Woy,
Cichowski w Kaliskie, Jordan w Krakowskie. Oborski

obrawszy Wilno za punkt rodkowy swych dziaa, zniós

si natychmiast z Romerem, Biaozorem, Stanisawem

Sotanem, Józefem i Stanisawem Gruewskiemi, z Teo-

filem Mikuhczem i brami Mackiewiczami, którzy pod

przysig wprowadzeni do zwizku szerzy go poczli.

Kady z czonków gminy móg now gmin zaoy-



202

Oborski przyj take Karola Prozora, Alexandra Pocieja

i Ignacego Zawisz. Instrukcya komitetu centralnego

zalecaa mistrzowi, czyli naczelnikowi kadej prowincyi

utworzenie rady prowincjonalnej z czterech czonków zo-
onej. Oborski mianowa czonkami rady prowincyi litew-

skiej ksicia Konstantego Radziwia, Wojniowicza , No-

womiejskiego i Adama Sotana; Zawiszy, Bilewiczowi,

Gruewskiemu i RomeroAvi poruczy organizacy gmin;

z postpków swoich zdawa spraw komitetowi central-

nemu i wyprama do niego umybiych posaców. W tym

samym czasie Ludwik Sobaski organizowa Woy i Po-

dole. Jak tylko przyby do Berdyczowa pierwszym jego

staraniem byo ukonstytuowa rad prowincyonaln. Komi-

tet poleci mu na czonków tej rady trzech obywateli*).

Ci obywatele nie znajdowali si natenczas na Woyniu;
przeto Sobaski na ich miejsce wezwa S — , M ~, C —

,

i Karwickiego byego prezydenta di'ugiego departamentu

sdu gównego. Niebawem przyby i D — na Woy ju
jako czonek zwizku przyjty bezporednio w Warszawie

od komitetu centralnego; przywióz on Sobaskiemu sta-

tut organiczny towarzystwa bez artyhdupierwszego o wlsi-

dzy naczelnej. Komitet mianowa go wiceprezydentem

rady prowincyonahiej w guberniach woyskiej
,
podolskiej

i kijowskiej. W krotce potem zaszy nowe w skadzie

tej rady rozporzdzenia komitetu centralnego. Woyii,

Podole i Ukraina poczone dotd w jechi prowincy

zwizku, rozdzielone zostay na trzy odrbne prowncye.

U steru podolskiej postawiono Sobaskiego, u steru

woyskiej T — , który take w Warszawie by przyjty,

Ukrain administrowali Z — J — , i Gródecki. Rada trzech

poczonych prowincyj zdaa spraw z dotychczasowych

dziaa swoich komitetowi centralnemu w ksztacie zwy-

czajnego listu , zawierajcego rapport pisany midzy lini-

*) Zamilczam tu wicie nazwisk z przyczyn bardzo prostych.
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jami sympatycznym atramentem T — , mistrz inowincyi

woyskiej, wezwa Stanisawa Karwicliiego na wicepre-

zydenta, a Józeta Zalewsl^iego na tassyera rady, prowin-

cy podziei na sze obwodów. Obwodu rowiesl^iego

uczyni przeoonym Worcela, ionstantynowsliiego P —

,

owrucl^iego obwodu S— , a uciiego Narcyssa Oizara.

Przeto w Litwie i na caej Rusi pod berem mos<:ieAvs]\ienL

interes zwizcu wielliie i prdltie czyni postpy. Liczba

czoniów zwiliszaa si^ codziennie; w r. 1822. dochodzia

bez maa do 5,000; byito po wicliszej czci sami na-

czelnicy gmin; ziemie zabrane tali silnie wcignione zo-

stay w to dziaanie, e sprawy trzech prowincyj Woynia,

Podola, LTlfi-ainy oddzielnego rzdu wymagay. Mylano

te o ustanowieniu osobnego dla nich komitetu central-

nego. Dwory szlacheckie poczy si uzbraja tajemnie,

dawnym obyczajem; or zakopywano w ziemi; moniejsi

powikszali liczb sug i domowników swoich; kuli lance,

pomnaaU swe stada, zgromadzali sioda. Wystawne,

okazae ycie bogatszej szlachty w tamtych stronach,

przepych i wytwór azyatycki panów osaniay przed rz-

dem te przygotowania do insurrekcyi. B}'li ludzie, byy
pienidze, bro i konie. W Wilnie emisaryusze komitetu

centralnego szczególn baczno zwracali na arsena; z td
pilnie uwaali korpus litewski, duch publiczny w I^urlan-

dyi i Pmsiech, tudzie poruszenia zwizków tajnych mi-
dzy samemi Moskalami, o 1\toryeh ju w tenczas gucha

wie przebkiwaa, jakoby co wielkiego knuy.

Zdawao si e ody duch staropolskich koufederacyj.

Towarzystwa patryotyczne tajne, rozgaziajce si po ca-

ej Polszcz z królestwa, byy w rzeczy samej konfede-

racy narodu, który w braku potgi politycznej zewn-

trznej, pnwatne wymierza usiowania przeciwko swoim

nieprzyjacioom. Godne jest zapewne uwaania w tej mie-

rze, e po za obrbem wielkiego zwizku patryotycznego,

i bez jego wiedzy, powstaway same przez si inne mniej
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wicej rozlegle zwizki, tym samym duchem oywione,

dce do tego samego celu. Wiele takich zwizków rzd
poodkrywa, ale o bardzo wielu nigdy si niemóg dowie-

dzie. Powielekro trafiao si, e z jednego punktu (naj-

czciój z stolicy) wychodzc, dwa zawizane pod przy-

sig towarzystwa spotykay si potm i czyy z sob
w wielkiej od róda swego odlegoci. Komitet centralny

w Warszawie mia lepsz policy nieli Moskale: nieraz

bywao wytropiwszy lad oddzielnego jakiego zwizku,

trafia do niego, i w swoje go zrcznie wpltywa koo.

Ci sami ludzie znajdowali si niekiedy w kilku zwizkach,

i zachowywali tajemnic. Z kde tedy uroso mniema-

nie, e Polakowi tak trudno dotrzyma sekretu? Poró-

wnywajc liczb odkrytych zwizków z nieodkrytemi miao
uwaa mona t opini za bezzasadn.

Do odrbnych, cakiem za sfer wielkiego towarzy-

stwa patryotycznego rozwinionych dnoci, nale (prócz

pomniejszych odkrytych i nieodkrytych zwizków, o któ-

rych dla wanych przyczyn dzisiaj jeszcze milczy wy-

pada) naprzód zwizek templaryuszów a powtóre zwizki

modziey szkolnój warszawskij i wileskij. Majewski,

kapitan pierwszego puku uanów, przyjty do loy tem-

plaryuszów w Szkocyi, (gdzie si jako jeniec wojenny

znajdowa), powzi by myl zaoenia pod nazwaniem

i w ksztacie tj loy politycznego, patiyotycznego zwizku

w Polszcz. Roku 1819. porozumia si on w tj mierze

z pukownikiem agowskim i urzdnikiem komissyi ubior-

czj Zabockim. agowski upatrujc w tem przedsi-

wziciu dalsze, zbawienne dla kraju widoki, postanowi

je wesprze, i w istocie przywiód je do skutku we dwa

lata pónij na Woyniu, gdzie Majewski cigle bawi

jako oficer od remonty. W r. 1820. postanowione zostay

zasady zwizku. W pierwszym stopniu cele dobroczyn-

noci zasaniay dno polityczn; nowo przyjci czon-

kowie zobowizah si pod przysig by posuszuemi sta-
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tutom towarzystwa i dotrzymywa sekretu; dalj wtajem-

niczeni przyrzekali nie aowa krAn i majtku dla oj-

czyzny; a dalej jeszcze, stawi C2oo trzem icrogom.

Prdkie powodzenie uwieczyo starania zaoycieli. Liczba

czonków w pierwszem póroczu nadzw>xzajnie si po-

mnoya. Prz}jmowano i kobiety; obrzdy byy powane
i zajmujce, skadki znakomite. Kady nowy czonek

skada sto z. polskich. Celem przypuszczenia kobiet

do tajemnicy byo, aeby w duchu narodowoci polskiej

tm silniój dziaa na caj^ skad si)óeczestwa. Na po-

siedzeniu Templaryuszów w Kijowie r. 1821., obrano dy-

gnitarzy loy: Majewski zosta wielkorzdc; Stanisaw

Karwicki zastpc wielko-rzdcy, obrano take wielkiego

mówc, jalmiiuika, sdziego, dozorców i t. d. Tego
roku na posiedzeniu w Berdyczewie przyjto Piotra Mo-

szyskiego, Ludwika Sobaskiego i mnóstwo innych osób.

Przez przejcie czonków nalecych take do ivielJiiego

toivar2ysttva patryotycznego zetkny si z sob w Ber-

dyczowie obadwa zwizki utworzone w stohcy. Ivarwicki

proponowa wcielenie Templariuszów do towarzystwa pa-

tryotycznego. Byh za tem Moszyski i Puaski synowiec

sawnego z konlederacyi Barskiej Kamierza Puaskiego;

a przeciwko temu Tyszkowski Majewski. Majewskiemu

szo o to, eby pozosta na czele zwizku, „który —
byy jego sowa — nadto si rozszerzy na Biaej Rusi

i w Mao-Rossyi, aby potrzebowa czy si z którym-

kolwiek innm zwizkiem." Kommissya ledcza zaprze-

czaa potem temu wielkiemu rozgazieniu templaryuszów,

twierdzc, e to Majewski mówi tylko dla zaimpono-

wania czonkom towarzystwa patryotycznego , i e si

czonkowie tajnych zwizków w I^olszcze nawzajem cz-

stokro oszukiwali. Lecz któ niewie dla czego to pisaa

komissya ledcza w swem zdaniu sprawy? Chodzio o wy-

kazanie zh-odni, ale zarazem o pochlebienie temu obra-

onemu carowi i carewczowi, e zbrodnia przez ni od-
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kryta nie moga si rozszerzy midzy loiernemi ich pod-

danemi. Komissya ledcza (e o tóm wspomn nawia-

sowo) nie wiedziaa co czynia: pomimo bowiem usio-

wa z dyskredytowania tajemnych zwizków w Polszcz,

przez odejmowanie im wzitoci i rozgazienia, nie mo-

ga jednak, cho wysilia cay swój dowcip w redakcyi

rapportu, unikn, aby ów rapport nie sta si dla tych

co go czyta umiej, wiernym obrazem wielkoci przed-

siwzicia i rodków towarzystw tajemnych w Polszcz.

Loa templaryuszów przyja we wzgldzie geograficznym

odmienne od towarzystwa patryotycznego podziay. Kreo-

waa loe podi'zdne, z których kada zawieraa dwuna-

stu czonków. Wielko-rzdcy tych lo czyli obojów, zo-

stawali w bezporednim stosunku z icielhim obojem. Zie-

mie zabrane przez Moskw stanowiy sfer dziaania tem-

plaryuszów, szczególniej Woy, Podole, Ukraina. Czyh

si wpywy zwizku rozcigay do królestwa, Gahcyi,

rzeczypospoUtej krakowskiej i Poznania, — z pewnoci
powiedzie nie mog. Gdy coraz wicej czonków z to-

warzystwa patryotycznego wstpowao do templaryuszów,

i nawzajem od templaryuszów do towarzystwa patryoty-

cznego, ponawiano i nastpme projekt poczenia obudwu

zwizków, lecz zawsze nadaremnie. Majewski zbyt wielk

wag przywizywa do swego utworu, moe i do przeo-

estwa, które w swym zwizku sprawowa, eby móg
albo chcia pozwoh mu straci byt udziehiy w obszer-

nem i uorganizowanem towarzystwie patryotycznem.

Wypada mi teraz obezna czytelnika z usiowaniami

szkolnej modziey we dwóch ogniskach narodowój owiaty,

w uniwersytetach wileskim i warszawskim. W tej mie-

rze cokohviek nawet obszernij, (bo tego zdaje si wy-

maga wano przedmiotu) móm bd.
Uniwersytet wileski, jak wiadomo, zaoony by

przez Batorego w r. 1583. w pocztkach chylenia si

u nas wiata do upadku. Zacny ten król powierzy go
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Jezuitom, którzy cigle a do zniesienia zakonu swego

trzymali t szko w swym rku. Pod zarzdem Jezui-

tów, którzy tak starannie wytpiali u nas owiat, szkoa

gówna wileska nie moga odpowiedzie swemu przezna-

czeniu. Prócz studiów teologicznych, adna w niej nauka

nie kwitna; prócz biegych spowiedników i kontrower-

sistów, adnego talentu nie uksztacia; sowem, przez

lat dwiecie swego istnienia bya niczem pod wzgldem
owiecenia kmjowego, w caem znaczeniu tego w}Tazu.

Polska w epoce zniesienia Jezuitów (1773) zbyt nisko

staa w swej owiacie, eby tego dobrodziejstwa, które

jej wywiadczy Klemens XIV., nie miaa raczej poczyta

za klsk. Znane s treny i ale wszystkich naszych

poetów i prozaików z czasów Stanisawa Augusta, opa-

kujcych ruin zakonu Lojoh. Zwykym trybem narodu

polskiego w zaletach osób widziano zalety instjtucyi.

i dzielono powszechnie smutek zacnych zkdind i bardzo

uczonych ludzi, którym papie nie pozwoli by duej
Jezuitami. Litwa szczególniej alu swego w tej mierze

ukoi nie moga; za czem poszo, e szkoa gówna wi-

leska nieprzestaa by wrku tych samych co pierwej osób,

ale ju zwanych ex-jezuitami. Dwa rzadkie exemplarze

dawnej szkoy^ gównej przechoway si byy a do na-

szych czasów w osobie zacnego profesora niegdy fizyki

experymentalnej i do r. 1819. dziekana ^vydziau fizyczno-

matematycznego X. Mickie^^^cza, i profesora wymowy
i poezyi X. Fihpa Nereusza Golaskiego. Pierwszy z nich

kaza co miesic spowiada si uczniom swego 'wydziau,

po wikszej czci mateiyahstom i ateuszom. W takim

stanie byy rzeczy a do sejmu czteroletniego. Czujno
Iiotaja zacza bya wprawdzie porusza przypruszon

km-zaw dwóch przeszo wieków szko gówn wilesk;
komissya edukacyjna zacza bya czyni pewne refomiy,

lecz to wszystko zapado si w gi'uzach ki'aju, a projekt,

jak mówiono, sawnego i godnego wdzicznoci rodaków
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Tyzeiihauza, wielkiego podskarbiego litewskiego, zaoe-
nia szkoy gównój w Grodnie, zdawa si na ruin ska-

zywa wilesk universitas. Zostawieni przez Katarzyn

na Biaj Rusi, a szczegcMej w Poocku i Mohilewie

Jezuici, nieprzestawali uwaa jej za wydart sobie dzie-

dzin, i tyle wskórali u cara Pawa, e im chwilowo od-

da by nawet w zarzd szko litewsk; lecz mier jego

i inne póniejsze w}'padki, nadewszystko za opór sa-

wnego ex-jezuity Poczobutta, profesora astronomii w ni-

wecz obróciy te zamiary. Rok 1802. w tym stanie za-

sta szko gówn- wilesk. By to czas wiele obiecu-

jcy. Alexander biorc koron okazywa sentymenta wcale

inne jak nad schykiem swego ycia. Czartoryski, jego

osobisty wówczas przyjaciel, by ministrem spraw zagra-

nicznych, i wiele móg u modego cara. Pod tytuem
gównego sshó zarsdu utworzya si w Petersburgu rada

najwysza owiecenia krajowego. Wszytkie szkoy, insty-

tuta, nowy ^'tedy ksztat przybray. Czacki i Czartory-

ski podali sobie rce, eby wznie na ziemi polskiej, od

tak dawna upady przybytek nauk. Kiedy cymeryjska

I)rawie ponuoka ogarniaa Kraków, Warszaw i Pozna,

rzdzone przez Niemców, Litwa pod berem dziedzica

dzikich carzyków tatarskich zakwita w naukach. Wy-
szo z pod pióra Czartoryskiego i ministra Piotra Zawa-

dowskiego nowe m"zdzenie uniwersytetu wileskiego.

Wszystkie szkoy na caj obszernoci Polski roku 1772.

do Moskwy nalecej, zarzdów bezporedniemu tego

uniwersytetu zostay oddane. Pomijam tu, jako dalszy

tylko zwizek majce z dzieem odrodzenia przez Czar-

toryskiego uniwersytetu wileskiego , olbrzymie prace Czac-

kiego, który pod skromnjin tytuem wizytatora szkó gu-

bernij woyskiej
,

podolskiój i kijowskiej cudami prawie

bdzie zadziwia potomno*); potrzeba jednak wspomnie,

*) Ludno Woynia, Podola i Ukrainy wynosi przeszo 4 mi-

liony mieszkaców. W trzech prowincyach poudniowych przed
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e uniwersytet wileski podwójn otrzyma missy: na-

przód jako szkoa gówna , w której byj'^ ^^kadane W}^-

sze nauki; a powtóre jako najwysza magistratura owie-

cenia w guberniach: wileskiej, grodzieskiej, miskiej,

witebskiej, mohylewskiej , woyskiej, podolskiej, kijow-

skiej, a jak póniej i biaostockiej. Jak tej missyi do-

kona, jakie usugi pooy w sprawie ojczystej, dopóki

Czartoryski, póniej dysgracionowany, pod tytuem km-a-

tora nim rzdzi, o tern historya wolna od chwilowych

uprzedze w swoim czasie wyrzecze. Kotaj oswobo-

dzony z wigzów austryackich staraniem Alexandra, u któ-

rego to Czartoryski wyjedna, by dusz wszystkich prac

Czackiego i Czartoryskiego okoo podniesienia pubhcznej

edukacyi w ziemiach zabranych. Jego rk skrelone

widzielimy*) rozhczne rozporzdzenia dotyczce szkó

w Polszcz pod berem moskiewskiem. Wpyw tego wiel-

kiego obywatela ukryty dugo poczuj Polacy. Po wy-

daniu urzdze uniwersytetu wileskiego i szkó jego

wydziau, zaj si Czartoryski obsadzaniem katedr tego

uniwersytetu. Sprowadzony Jan Sniadecki, od trzydziestu

ju bhsko lat sj'ncy z nauki professor krakowski ; spro-

wadzony biegy w staroytnociach gi-eckich i rzymskich

Grodek, znany i powaany u obcych; nastpnie Sowacki,

Chodani, Frank, Bojanus, wszystko ludzie z pewnem
imieniem w uczonym wiecie; wysani za granic modzi
uczniowie w celu ksztacenia si, powTÓciwszy do Wilna,

z poytkiem zasiedU katedry professorskie. Jdi'zej Suia-

r. 1803. poprowadziwszy linij od Mozyra, ytomierza i Winnicy

do Dniestru, byy tylko trzy szkoy; z drugiej za strony od

Dniepru do Dniestru, od Berdyczowa do Odessy byy tylko dwie.

Ozacki umierajc w r. 1813. zostawi na Woyniu 86 szkó, na

Podolu 26, na Ukrainie 15, ogóem 127 szkó oprócz gymnazyum

woyskiego w Krzemiecu zewierajcego 10 klass, wraz z roz-

maitemi nalecemi do niego instytutami.

*) U pókownika Kotaja, brata Hugona w Krakowie.

Mochnacki powstauie I. 14:
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decki, Stubielewicz, Niemczewski, Szymonowicz, do
aby tu byli wspomnieni. Suiadecki Jan, przyjaciel Czar-

toryskiego, by w pewnym wzgldzie namiestnikiem jego

w Wilnie; we wszystkiem zgodni z sob, razem myleli

i razem dziaali. Obrany rektorem, przez dziewi lat

ten m-zd sprawowa, trojak reelekcy. Sposób widzenia

rzeczy niadeckiego ywo si odbi w modziey wile-

skiej. Jaki by natenczas stan wyobrae naukowych

w Europie, taki Sniadecki usiowa wprowadzi do Wilna,

i z ca gorliwoci, z caym zapaem modocianego wieku

ten posiwiay starzec wspiera go i rozczepia. Dwa byy

ogniska wiata w pierwszych leciech XIX. wieku: we

Francyi i w Niemczech, zupenie róne od siebie. Fran-

cya nauk swoj panowaa nad matery, Niemcy nad

duchem. Cywilizacya Francuzów, nietylko pohtyczna, ale

i naukowa, ten sam jaki wzia kierunek w XVnL wieku

miaa i na pocztku dziewitnastego , nauki cise, nauki

dowiadczenia, sceptycyzm w ustanawianiu prawd wyci-

gnionych z dugoletnich nawet obserwacyj , sceptycyzm do

najwyszego stopnia podniesiony, podny w rozhczne absurda,

lecz w treci swojój wielki, jednem sowem krytycyzm

i materyalna cz wiadomoci ludzkich bya ich wy-
cznem udziaem. Na tj drodze nikt jeszcze Francuzom

niesprosta. Przeciwnie w Niemczech, w tym kraju ra-

czj myli nieh czynów, raczj poj oderwanych nieli

dowiadcze, wszystko z granic reahzmu wychodzio.

Nauka któr synli Francuzi bya powszechna, to jest

e si wszdzie z atwoci zastosowa, i w kadym j-
zyku wysowi dawaa. Nauka Niemców bya bardziej

lokaln, przypadajc tylko do miary z konstytucy ich

intelektualizmu. Jan Sniadecki nie wcha si w tym

wyborze i przenoszc rzeczy pewne, wypróbowane nad

niepewne, a przynajmniej potrzebujce dugiego czasu do

wybrnienia z swego chaotycznego stanu w samych Niem-

czech, owieca uniwersytet wileski poyczonem z Fra-
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cyi wiatem, dajc w nim przewag materyi nad duchem,

matematyce i fizyce nad moraloci, i filozofi oderwan.

Gównych wydziaów prócz medycznego i najmniej licz-

nego literackiego, byo dwa w uniwersytecie wileskim:

pierwszy nauk fizyczno-matematycznych , drugi nauk mo-

ralnemi zwanych, w które wchodzio ju prawo, historya,

psychologia, teologia i t. d. Tytu filozofiicznego suy
tylko pierwszemu wydziaowi; tego za co Niemcy zowi
u siebie filozofi, i co jest rzeczywicie filozofi, zale-

dwie dostrzedz byo mona w wydziale moralnym uniwer-

sytetu wileskiego. Skad modziey tego uniwersytetu

by w cale inny jak w póniej utworzonym uniwersytecie

warszawskim. Modzie litewska nie moga w Rossyi

ubiega si za urzdami, bo tam nie nauka, ale pieni-

dze je chwytaj. Nie byo wic i nie mogo by w Wilnie

tego rodzaju modziey, która w Warszawie, w wydziale

prawa i administracyi sposobia si do urzdów sdowych

albo administracyjnych. Uczcy si dziehli si tam na

dwie pra\\1e równe czci: 1. na tych co si dla chleba

uczyH; byli to lekarze, teologowie i prawnicy (chowpa-
lestrze litew^skiej wcale nie pytano o nauk prawa, lecz

tylko dano praktyki, rutyny), tudzie kandydaci do

stanu naucz3'cielskiego , których 24. skarb utrzymywa;

2. na tych, co si uczyli, eby si uczy, eby co umie, lub

eby spdzi na zabawach czas w stolicy Litwy pod pozorem

nauki. Ta drugacz uczniów prawie cakowicie skadaa
wydzia fizyczno-matematycznych nauk, do którego take

naleaa pierwsza klassa wydziau medycznego. ICtokol-

wiek skoczy szkoy gimnazialne i dla dalszych nauk

przybywa do Wilna, jeeh nie mia powoania do stanu

lekarskiego, lub duchownego, jeeli nie spodziewa si

wej w liczb 24 kandydatów do stanu nauczycielskiego

rozproszonych po wydziaach, rzadko i to chyba w nadziei

zrobienia sobie jako prawnik wtpliwej bardzo kariery

w Petersburgu, szed na wydzia moralny; w fizycznym

14*
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wic najwicj byo uczniów, a kady z nich po wysu-

chaniu kursów nic nie otrzymywa prócz stopnia kandy-

data, dalej magistra, wreszcie doktora filozofii; te stopnie

równie jak w innych wydziaach nadaway prawo dania
czynu 12. klassy kandydatowi, 9. klassy czyli tytuu

radzcy tytularnego magistrowi, a 8. czyh tytuu kollegi-

alnego assesora doktorowi. Tym ksztatem, jeeli kto

chcia próbowa fortuny w Petersburgu, jeeh dobrze

zapaci za uznanie stopnia swego, równie otrzymywa

csyny 12., 9. lub 8. klassy, czy mia stopnie w wydziale

prawa, czy w wydziale fizycznym; to jest: czy by teo-

logiem czy chemikiem móg zosta assesorem JcoJegsJcim.

Wydzia tedy moralny dla szczególnych tylko mioników

prawa zachowany, i adnych korzyci nie obiecujcy dla

uczniów, tem bardziej, e w nim albo cige wakoway

katedry, albo tylko w zastpstwie zajmowane byy przez

ludzi nawiasowo i tymczasowo trudnicych si ich przed-

miotami, zostawa w pewnym rodzaju ponienia; a Snia-

decki ma do niego przywizujc wag zdawa si pod-

syca arystokracy wydziau fizycznego. Obaczymy jakie

ztd skutki wynikny.

Trzeba tu doda jedne okohczno. Widziehmy e
uniwersytet wileski dwojakie mia powoanie: jako szkoa

wyszych nauk, i jako magistratm-a przeoona nad in-

strukcy pubhczn dziewiciu gubernij. Byto wic wy-

dzia owiecenia dla jedenastomilionowej bhsko ludnoci

Polaków.*) Kady professor uniwersytetu by tym spo-

*) Równolego i ludno caej Polski 1772. roku, wynosia

w roku 1830. jak nastpuje:

Mil kw. Gów. Na mil.

W Moskwie 11,292. 15,417,3^9. 1,365.

w Prusach 1,664. 2,584,124. 1,552.

w Austryi 1,528. 4,226,969. 2,768.

Kraków 21. 107,934. 4,663.

Ogó 14,505. 22,336,416. 1,540.
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sobem czoukiera wydziau owiecenia, rektorowi suy
stopie radcy stanu, czyli czynu 5. klassy, — ranga je-

neraa. Kancellarya uniwersytetu, byoto bióro ministe-

rium owiecenia. Z tego przeto podwójnego powoania

professorów, którzy tak jak wszyscy inni urzdnicy pa-
stwa otrz}^mywali czyny kollegialnych radzców, radzców

stanu, chresy i t. d. do liczby lat suby zastosowane,

w któiyci gi'onie prócz tego miecili si biskupi i praaci,

uniwersytet mia powaanie u wadz administracyjnych

i wojskowych moskiewskich, wedle walnej maxymy pa-

Rozlego za i ludno samej tylko czci Polski pod pano-

waniem raoskiewskim zostajcej, bya:
Mil kw. Gów. Na mil.

Województwo Miskie . . 1,832. 1,600,100. 633.

— Woyskie . 1,394. 1,496,300. 1,072.

— Wileskie . . . 1,081. 1,837,400. 1,255.

— Kijowskie . .

— (Ukraiskie)

.

978. 1,472,100. 1,503,

— Podolskie . . 948. 1,462,100. 1,542.

— Mohylowskie 918. 945,400. 1,073.

— Witbeskie . . 668. 934,900. 1,398.

— Grodzieskie

.

. 536. 868,100. 1,619.

— Mazowieckie . . 346. 747,650. 2,159.

— Augustowskie 325. 475,677. 1,462.

— Lubeskie . . 304. 473,895. 1,556.

— Pockie . . . 301. 454,465. 1,506.

— Kaliskie . . 297. 572,954. 1,926.

— Podlaskie . . 252. 347,360. 1,376.

— Sandomierskie 249. 378,098. 1,513.

— Krakowskie . 194. 401,359. 2,135.

— Biaosteckie . 158. 224,600. 1,442.

Ksistwo Kurlandzkie . 509. 383,003. 753.

Ogó z r. 1826. 11,292. 14,154,662. 1,254.

Wedug uzupenie z r. 1830.

powikszyai si ludno o 1,362,727.

Ogó wic wynosi w r. 1830. 11,292. 15,417,389. 1,365.

Ostrzegamy czytelnika, i w dalszym cigu dziea ludno
podug tego wykazu uwaa bdziemy.



214

stwa carów: czyn, cmjna pocsytajet; wszdzie odbiera

oznaki uszanowania, i skada pod pewnym wzgldem

rodzaj wysokiej arystokracyi naukowj. Uczniowie mieli

szacunek dla professorów, widzc e ich wszdzie szano-

wano; prócz tego pensya kadego przeszo 10,000 z.

wynoszca (a kilku, jak Sniadecki Jan, Grodek, Frank,

brao po 20,000 rocznie), zapewnienie emerytury i pensyi

dla ony i dzieci na przypadek mierci, wreszcie nieod-

woalno, dozwalay professorom pewien ton i niepod-

lego, nieznane prawie winnych uniwersytetach, a szcze-

gólniej w warszawskim, gdzie rzd tylko szczup i nie-

pewn pac wyznacza dla professorów. Nadto, wadze

cywilne i wojskowe, policya, nie mogy si wtrci do

spraw uniwersytetowi poruczonych; nie wolno byo poHcyi

aresztowa ucznia, a jeeli aresztowaa musiaa go na-

tychmiast odesa rektorowi, który sam w radzie pro-

fessorów ocenia wystpek, wymierza kar. Najwiksz

kar byo, oddanie ucznia pod sd kryminalny. W takim

skadzie uniwersytetu Sniadecki w roku 1816. skoczy

urzd rektora, zostawujc po sobie al powszechny mo-
dzie)''. Zasugi tego ma byy niemae. Nietylko on

dno nada umysom ku rzeczom cisym, jasnym,

nietylko wzmóg instrukcy pubhczn w ziemiach za.bra-

nych, gdzie od tak dawna prawie adnj nie byo instru-

kcyi publicznej, ale nadto jego staraniom szczególniej

przypisa naley, i Wilno pod wzgldem jzyka polskiego

i wytwornej w pisaniu polszczyzny, nad ca obszern

dziedzin Polaków, nie zaprzeczone przez nikogo dzie-

rzao bero przez lat wiele. Sniadecki Jan nie wynalaz

i nie wydoskonali adnej nauki cisój , ale wykad wszy-

stkich nauk cisych ugruntowa w jzyku polskim. On

sam w matematyce i astronomii, brat jego Jdrzej w che-

mii i fizyologii, Jundzi w zoologii, Szymonowicz w mi-

neralogii, wprowadzih nowe technicze wysowienie, jasne,

naturalne i ozdobne, które napróno akostwo niektórych
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krakowian lub warszawian poprawi i w gminny jaki

dyalekt przemieni usiowao. Nomenklatura chemiczna,

architektoniczna, zoologiczna, fizyologiczna i mineralogi-

czna, jestto pikny pomnik, który mowa ojczysta winna

staraniom Jana niadeckiego, który cho nie o wszystkiem

sam pisa, innych jednak o wszystkiem pisa nauczy.

Jzyk ten naukowy, dobijajcy si z francuzkiem o pierw-

szestwo w precyzyi, a wyszy nade w sztuce unikania

plagiatów rzymskich i greckich, pozostanie na zawsze

w pucinie dla przyszych pokole. Inni póniejsi pisa-

rze ze szkoy niadeckiego, jako to Micha Pohski ma-

tematyk, Karol Podczaszyski architekt, Grzegorz Hre-

czyna tómacz jeometryi wykrelonj, Fonsberg chemik

i inni, ogaszaU dziea w mowie naukowj pene prze-

zroczystj jasnoci i jdrnoci godnj pióra pisarzów

Zygmuntowskich.

Od roku 1816. doktor Lobenwein, professor anatomii

i medycyny sdowj , czowiek powszechnie znienawidzony,

nieumiejcy nawet po polsku, by przez czas niejaki po

niadeckim zastpc rektora, póki na ten urzd nie

zosta powoany professor z wydziau moralnego radzca

stanu Szymon Malewski. Za rektoratu Lobenweina zja-

wio si w Wilnie towarzystwo szubrawców. Duch i d-
no satyryczna tego wiata zgi-omadzenia , wynikny

z kierunku, który nauka wzia pod rektoratem biskupa

Strojnowskiogo i Jana niadeckiego. Byoto wyraenie

w spoeczestwie ducha i charakteru ówczesnj naukowj

kultury. Byato strona praktyczna dnoci teorycznej

uniwersytetu. Krytycyzm francuzki, wymiewanie wad

administracyi moskiewskiej i urzdników, nicowanie wszy-

stkiego, co czy w rzdzie, czy w hteraturze, czy w oby-

czajach skarcenia potrzebowao, skaday istot towarzy-

stwa. Polegao ono na zasadach czystego Uberahznm,

ztd najostrzejszemi sarkazmami dotykao arystokracy

i inne gorszce zabytki dawnej polszczyzny, jako to;



216

pijatyk, szulerstwo, pieniactwo, eksdywizye, czcze ty-

tuy, a najbardziej uciemienie klassy rólniczj. Szu-

brawcy powoli takiego wpywu nabrali, tak ostre mieli

pióro, e kady co si poczuwa do winy dra na samo

ich wspomnienie*). Zarzucano im póniej, e nie byli

towarzystwem wicej kosmopolitycznem ni patryotycznem,

bardziej krytycznem ni organicznem, e przyczynili si

do utworzenia midzy Polakami bawicymi w Petersburgu,

pewnego zwizku duchów mocnych polskich, poród któ-

rych najwikszym by póniej krzykaczem oryentaUsta',

szubrawiec Skowski; którzy zasadzali cay swój rozum

na wymiewaniu polszczyzny, a cay patryotyzm na tem,

eby by Polakami nie takimi jak ich przodkowie: którzy

wreszcie coraz dalej idc na drodze egoizmu i zaufania

w samych sobie, skoczyh na tem, e dla Polaków stali

si Moskalami, a od MoskaU sprawiedliwie wzgardzeni

i znienawidzeni, byli naksztat muów w stadzie, dobrych

do pocigu, do dwigania ciarów, lecz zbkarciaych

i nie reprezentujcych adnej rassy. Lecz ten zarzut

niesprawiedliwie dotyka szubrawcóiv. Nie przyznawali si

oni nigdy do takich Polaków , ani do takich zasad ; a e
patryotyzm na drodze kosmopoUtyzmu widzieh, e ostr

krytyk powcigah pewne wyskoki imaginacyi , dopeniali

w tem tylko swego powoania, bo innem by nie mogo
bractwo satyryków z professyi.

*) Godem towarzystwa by szlachcic leccy na opacie, przy-

noszcy nowiny z caej Polski, mogcy w kilku chwilach cay

kraj na powietrzu oblecie, opata bya niby berem zwizku.

Kady czonek mia swoje oddzielne imi w towarzystwie, wzite

z mitologii litewskiej. I tak: najpierwszy prezes towarzystwa,

doktor Szymkiewicz, zwa si Perkunas; nastpca jego a do

rozwizania towarzystwa, Jdrzej Sniadecki, by Sotwaros; dy-

gnitarz piastujcy opat Micha Baliski, by Ausslmcis; witaj-

nik porzdku czyli mówca, Ignacy Szydowski, by Pan Gulbi;

a jednym z wielkich dygnitarzy Ojciec Gurcho, byto Franciszek

Grzymaa i t. d.
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Takadno w obyczajach wiatej czci mieszkaców
Wilna, obok przewagi nauk fizyczno - matematycznych

w uniwersytecie, jak, od czasu jego nowej organizacyi,

w roku 1803. nada i utrzymywa Sniadecki, trwaa w ca-

j swj mocy do roku 1820. Lecz od tej chwih zaczyna

sabn. Rok 1820, w którym na tylu punktach Polski

pozawizyway si polityczne towarzystwa ku dwignieniu

ojczyzny z upadku, stanowi i w Wilnie równie wan jak

w Warszawie epok. Sniadecki grantujc nauk dowiad-

czenia, obeznawajc modzie z natiu- widom, nieda

jj czasu i niechcia da, do zgbienia tego wszystkiego

co za gTanic tych materyalnych wiadomoci czaruje ro-

zum i imaginacy. Kierunek jego by jednostronny a umie-

jtno martwa, jak styl którym pisa i astronomiczne

narzdzia któremi uwaa gwiazdy na niebie. W wydziale

moralnym wakoway od lat wielu najwaniejsze katedry

historyi i filozofii. Ustawy spoeczne w Europie, polityka,

prawodawstwo, dawna Polska, — wszystko to byo za

obrbem planu starca, obserwujcego planety, a niechc-

cego wiedzie co si na ziemi i to na ojczystój jego ziemi

dziao w epoce, kiedy Alexander, mniemany wskrzesiciel

Polski, zacz zdejmowa mask dobroczycy ludzkoci.

Rzecz szczególniejsza i godna zastanowienia; umiejtno
bez ducha, systema bez imaginacyi, rachunek, cyrkiel,

linia, prowadz czasem do epikureizmu.

Modzie majtniejsza, po wikszej czci na gr
i nieporzdne ycie tracia pienidze w Wilnie; wracaa

do domów ze zrujnowanem zdrowiem, zemi naogami

i zarozumiaoci, niczego prawie nie nauczywszy si

coby jej w obywatelskiem yciu mogo by potrzebne.

Matematyka i fizyka nie ksztac jeszcze obywateli i)a~

tryotów. Z drugiej strony hczna, uboga modzie, która

prawie sama jedna szczerze kochaa nauk dla nauki nie

dla zysku, musiaa szuka albo kondycyi guwernerów

w domach prywatnych , albo i do wojska moskiewskiego.
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albo w niwecz obraca znakomite talenta na niszych

szczeblach moskiewskiej aclministracyi.

W szczupj liczbie wyszych umysów, które po-

strzegay t odwrotn stron uniwersytetu wileskiego

by Tomasz Zan, syn ubogiego szlachcica z powiatu no-

wogrodzkiego. Nauczywszy si doskonale fizyki i mate-

matyki uczszcza on cigle na lekcye professorów aeby

by w uniwersytecie; a by w uniwersytecie chcia eby
czego innego nieli fizyki i matematyki nauczy t mo-
dzie, której, jako najstarszy student, zna prawie cae

dwa kilkoletnie pokolenia. Kiedy si co wanego ma
sta w dziejach, opatrzno narodów zwyka talach ludzi

jak Zan naprzód wyprawia, aby byli przesannikami

nadzwyczajnych zdarze, rozszczepcami wielkich poj,

dziaaczami wielkich reform. W opinii Zana uniwersytet

nie samem by tylko ogniskiem nauki, a algiebra nie

ostatnim kressem po za którym nic ju do czynienia nie

zostaje. Tysic przeszo synów Litw^, mujdzi, Podola,

Ukrainy zapisywao si co roku w poczet uczniów gó-

wnj szkoy litewskiej. Byli to tylko studenci? Z tych

ywioów nice wielkiego nie mona byo wyprowadzi

dla Polski? — Zan silnie uchwyci t myl, postanowi

j wykona i wykona tak szczliwie, e póki Litwa

trwa bdzie, dopóki nie wyganie w tym la-aju mztwo
i mio ojczyzny, trwa take bd skutki stara Zana.

Prawdziwie koleeski, agodny charakter, prostota

obyczajów, wielki owiecony rozum, staranne wychowanie,

co ujmujcego i uprzedzajcego, zyskay mu powoU serce

caj modziey. Trzeba byo by od niej kochanym,

eby mie jj zaufanie; trzeba byo mie jej zaufanie,

eby j zjednoczy i myl jj ku wielkim rzeczom obróci.

W r. 1819. na 20. zaoy Zan midzy uczniami uniwer-

sytetu towarzystwo moralne, patryotyczne i naukowe,

którego czonkom nada tytu promienistych. Siedm klass

towarzystwa wyobraay siedm promieni skadajcych
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wiato soneczne. Taki jest pocztek rewolucyi nietylko

w obyczajach, charakterze i naturze koleestwa mo-
dziey uniwersytetu wileskiego, lecz i w nowszej Utera-

turze polskiej, któr jeden z promienistych uczyni poe-

tyck, oryginaln i wielk jak nigdy nie bya, w której

take jeden z przyjació Zana, jeden historyk i kiytyk

historyczny znalaz imi, wpyw i wzito, tak gone
potem w powstaniu narodowem.

Z pocztkiem szkolnego roku 1819. na 20. niezna-

jomi sobie uczniowie spotykajc sie na uhcy dawah sobie

jeden dragiemu pewne znaki rk, i jeeh po tych zna-

kach nastpowaa stosowna odpowied : jestem promieni-

stij, ju odtd jeden ckugiego by przyjacielem. Kogo

bUski przeraa egzamin, komu z trudnoci przychodzio

nauczy si w^szystkiego co sysza z katedry, natych-

miast odbiera wizyt nieznajomego sobie czstoki-o

kolegi, który bez adnego wynagrodzenia podejmowa

si byd jego korrepetytorem. Jeeh kto z uboszych

ubolewa, e niema y z czego, e nie widzi przed

sob adnego losu, do aby to kilku promienistych

wiedziao, a wnet zostawa umieszczony jako guwerner,

lub patny korrepetytor ; a jeeli mia gwato^vne potrzeby

dostawa i pienidze. Zan rozumem ubogich wspiera

bogatych , a majtkiem bogatych wspiera ubogich. Z wio-

sn majowe reki*eacye nabyy nowego pow^abu: promie-

nici w dniach wolnych od zatrudnie razem wychodzili

w pole i razem si bawili. Braterstwo, zamiowanie

nauki, równo, uczynno: te obowizki zaciga kady
wpisujcy si do ich icicTkiej Tisigi. Ivtokolwiek chcia

zostawa czonldem zwizku, jeeli obyczaje jego temu

si nie sprzeciwiay^ Jakie nowe ycie, nowj' duch

wstpi w mury uniwersytetu. Ci którzy albo przez

dum starszego wieku, albo nieznajomo celów towarzy-

stwa nie chcieli si brata z nieprzeliczon dziatw, co

si z niej najgrawah, nasto obelg za obelgi agodne tylko
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odbierali rady: „wpisz si do ksigi, a inaczej bdziesz

sdzi o promienistych." Kady mniejsz, lub wiksz mia
bibliotek; pewne niewidziane dotd ksigi polskie za-

czy przechodzi z rk do rk; odczytywano je z naj-

wikszym zapaem : byh i tacy co wasn rk przepisy-

wali takie dziea jak n. p. o ustanoioienm i upadku

konstytucji trzeciego maja. Zamiast teatralnych piosnek

zjawiy si wiersze patryotyczne, ju nowe, ju dawne

wydobyte z zapomnienia. Przepisywali je studenci bez

koca, uczyli si ich na pami. Zamiast gawronienia

i prowadzenia jak dawnij szeptanych gawdek, kady
prawie pilnie sucha, lub notowa sowa professorów.

Wydzia moralny zwykle pusty, w roku szkolnym 1819,

na 20 napenia si zacz z niemaem zadziwie-

niem jednego w nim ju tylko professora, Wocha Ca-

pellego, który czci po francuzku, czci po acinie

rzymskie wykada prawo. Tem wszystkiem niewidzialna

rka kierowaa. Zan, widoma gowa promienistych nie

by bez tajmnj rady. Mia j w osobach Filaretów,

których zwizek, skadajcy tajemny wydzia promieni-

stych, eksystowa ju jak mówiono w r. 1818., lecz wa-
ciwie dopiero w r. 1819. — 20. dziaa zacz ^.).

*) Dziwn niektórzy fabrykanci historyi polskiej lat pitnastu

przed 29. listopada utworzyli powie o towarzystwie anty-pro-

mienistych
,
jakoby przez Moskaów zaoone, a których gow

by podkomorzyc Zabocki. atwowierny Spazier, który wszy-

stkiemu wierzy co gdzie tylko w Polszcz wyczyta, lub usyszy,

który pomimo tej atwowiernoci nie waha si nazwa swej kom-

pilacyi rónych faktów zmylonych i prawdziwych, history na-

rodowego powstania lo Polszcz, a który zapewne nie atwo teraz

uwierzy temu, e jego historya nietylko history nie jest, ale nie

mogaby by nawet uyta jako materya do histoiyi prawdziwej,

powtórzy i t bajk. Moskale do byli silni w kraju gdzie ich

woli ani konstytucya, ani obawa opinii publicznej nie krpowaa
eby potrzebowali tawarzystwa anty-promienisti/eh przeciwko pro-

mienistym. Rzeczywicie RimsTcy-Korsakow , zacny starzec, gu-
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Wanie okoo tego czasu, pomimo wpywy i siluy

opór niadeckiego, postanowi by uniwersytet wileski

zapeni wakujce od lat wielu gówne katedry w wydziale

zwanym moralnym , i w tym celu ogosi konkursa. Czyje

rozprawy bd uwieczone, kto mianowicie historyi i filo-

zofii naucza bdzie? — naprzód i z pewnoci, niemal

tamtejsza publiczno wiedziaa. Bawi w Wilnie [do r.

1818. Joachim Lelewel, literat sawny w caym kraju

z gbokiej nauki, znany ju z kilku dzie wielkiej eru-

bernator wojenny wileski, majc jeszcze nabit gow morder-

stwem Kotzebuego, gdy usysza e w Wilnie pod jego okiem

powstao midzy studentami towarzystwo na czele którego by
Zan, zaprosi do siebie rektora Malewskiego i zapyta go: ,,Czyli

ten Zan nie jestto przypadkiem to samo co Sand niemiecki?" —
lecz uwiadomiony o stanie rzeczy nietylko si nie sprzeciwi

promienistym, ale jeszcze radzi Malewskiemu aby dla zachowania

porzdku, zwierzchno uniwersytecka wzia ich pod swoj opiek.

W skutku tego Zan zoy Malewskiemu statuta promienistych

,

a potem drukiem je ogosi z podpisem rektoi"a. Moskale wspo-

minali tedy o promienistych, tylko jako o dzieciach szukajcych

zabawy. Promienici w r. 1820. byli av Wilnie, jak kada nowo,
przedmiotem rozmaitych artów, postrzee mniej wicej dowci-

pnych, lub zoliwych; jak kade przejcie w spoeczestwie od

czego powierzchownego do czego gbszego, od satyry do syn-

tymentu, od retoryki do fantazyi, od ducha szuhrawskiego do

konspiracyi, nie mogli w pierwszych chwilach unikn pewnego

nawet rodzaju miesznoci, któr koniecznie w nich znale chciano.

Nie lubi ich powany i mao mówicy professor Jundzi, i pe-

wnie nie przez brak patryotyzmu kandydatom do stanu nauczy-

cielskiego których by prefektem, zabrania zapisywa si w ich

ksig. Nie lubi ich i Jan Sniadecki, bo czy móg n. p. ma-

tematyk, i nic wicej tylko matematyk, poj takiego jak Zan

czowieka? Podobnie myleli i inni professorowie ; byli wic
anty-promienistemi , ale nie idzie zatem eby mieli by Moskalami,

bo zawsze pamita naley, e pierwsze instykta modziey nie

przez kadego, i nie przez lada-kogo mog by odgadnioue; do

tego potrzeba u ludzi dojrzaych geniuszu, u ludzi starych mo-
doci w sercu i w gowie. Dla ducha szuhrawskiego, zgodnia-

ego ju po zuyciu wszelkich innych zasików w Litwie, promie-
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dycyi. Biegoci w dziejach staroytnych wyrównywaa
u niego znajomo dziejów ojczystych dawnych, rednich

i nowszych. Stara Polska, czasy bolesawowskie byy
jego poszukiwa uhibionym przedmiotem, a czego si
tkn w tej mierze, wszystko przybierao posta wyra-

niejsz, wychylao si z za mgy w janiejszych obra-

zach i pobudzao do gbokiego dumania. Ten uczony

czy w sobie dwie rzeczy na pozór przeciwne: prac

niezmordowan w dociekaniu suchych szczegóów i ima-

ginacy, któr pewne jawiska w zamierzchej dali na-

nici byli nadto podan pastw, czyli, e si wyra technicznem

wi slowieniem kougregacyi szlachcica na opacie, nadto podan
straio szuhraiosk , eby si na nich chciwie nie rzucono. Taki

jest los kadej wielkiej inicyatywy , osobliwie jeeli z modziey
wynika. Lubo wic w druku przez wzgld na patryotyczne i mo-

ralne cele promienistych nie mieli ich szubrawcy dotyka, doku-

czali im rozmaitenii przygryzkami poktnie. Nie od razu Wilno

zrozumiao, i nie mogo zrozumie czego chcia Zan. Zabytki

tego co zwano hirhantery za rektora niadeckiego zaczy si

upomina o swe prawa. Majtniejsi próniacy trawicy bezsenne

nocy na kai-tach lub pijatyce, nie mogli poj skromnych kolegów

swoich, promienistych. Zabocki podkomorzyc, gowa pusta,

uchwyci myl snujc si midzy kandydatami (od czasu kiedy

im stary Jundzil zabroni zapisywa si do wielkiej ksigi) myl
nazwania tych co nie naleeli do promienistych anty-promienistemi,

i w rzeczy samej midzy równemi sobie wietrznikami skreli sta-

tuta nowego niby zwizku, majcego by parody promienistych.

I tak, promienici pili czyst wod, albo mleko na Popawach;

pijatyka bya u nich prawem zakazana, równie jak gra i rozpu-

sta. Promienici przyrzekali szanowa pokój domowy rodzin,

pe, zwizki spoeczne; obowizywali si pracowa, uczy i t. d.

Tymczasem towarzystwo Zabockiego poprzysigao Avieczn nie-

nawi dla napoju z rury, {Bura sawne w dziejach szubrawskich

miejsce zkd czerpano najlepszwod ródlan), poprzysiga o równ
nienawi dla nektaru, którym starozakonna Hebe pachciarka

uraczaa promienistych na Popawach. W brew statutom pro-

mienistych zobowizywali si dalej anty-promienici, je dobrze

i wiele, a pi tylko poucz, wino i porter, gra w karty, baa-

nniuci kobiety, a nadewszystko nic si nie uczy.
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szych czasów rozpalay. W wejrzeniu te jego i postawie

wybijay si te dwa osobliwe przymioty, rzadko u któ-

rego starych dziejów badacza zespolone. Lice blade,

zapade, gowa cokolwiek pochylona, oznaczay anty-

kwaryusza, a poet blask w oku ywem, przenikhwem,

podnoszcem charakter tj ujmujcj melanchohcznj fizy-

gnomii. e by poet, rzecz niewtphwa, bo miewa
czasem natchnienia w widzeniu bardzo odlegych przed-

miotów, — cho zreszt moe tego i nie zna do siebie,

jak wszelki genialny duch bdcy zagadk samemu sobie.

Wyraao si to jednak mimowolnie w jego sposobie tra-

ktowania najobojtniejszych, najnudniejszych materyj, wje-

go stylu. Nieraz na przykad piszc o odwiecznej mo-

necie, o zanieayeh pienikach w jakim zakcie Polski

wygrzebanych : zrazu w pocztkowym wywodzie rozwleky

i wytrawiony z tchu, gdy mu cig mudnych bada okoo

resztek niestartych jeszcze liter stpia, podsun jakie

wielkie w Lachii imi, jakie rozlege wyobraenie, albo

jakow rycersk figur wiecc we wschodzie naszych

dziejów, wtedy nagle porwany jakby zachwytem pierw-

szego wzrostu pastwa, wystpowa z kresu i rzewi
czytelnika ustpami, rozkwitemi jak oazy wród zasp

nieurodzajnych, ^vt,edy ranemi dobitnemi pocigami ma-

lowa te przechodnie obrazy i ca swoje dusz roztwieral.

Czacki umia ceni jego rzadkie zdolnoci, kiedy av r. 1809.

zaledwie rozpoczynajcemu zawód pubUczny nauczycielski,

da katedr w wyszych klassach ginmazyum woyskiego.

Lecz niedugo bawi w Iu'zemiecu Lelewel; wróci do

Wilna i tam na nowo odda si swym ulubionym, histo-

rycznym pracom. Modzie go jeszcze nie znaa, cho
i w tenczas ju nazwisko jego uczeni w swych pismach

z powaaniem wspominali. Lelewel w zamierzchych dzie-

jach narodu polskiego pooy pierwsze zasugi hterackie,

i z dawnych kronik, z zaplenialych szpargaów wykrze-

sa sobie imi, które potem z literatury przeszo do
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obywatelstwa i tak gono zabrzmiao w wiecie polity-

cznym. Nie jestem tak biegy w staroytnociach polskich

ebym móg oceni jego olbrzymie prace pod tym wzgl-

dem; namieni wic tylko (co jest do powszechnie wia-

domo) e Lelewel badawczem piórem swojem rozwidnim rozcignion nad przeszoci Polski: jako krytyk

stanowi epok, i jeeh naród polski ujrzy kiedy wasne

dzieje pocztkowe i rednie oczyszczone z nieprzeliczo-

nych kamstw, ujrzy to na tj di'odze, któr on wskaza,

szczególniej co do pocztków monarchii pod Bolesawem

wielkim i jej odrodzenia pod Wadysawem okietkiem.

W Wilnie opinia publiczna do wczenie wskazywaa go

na professora historyi, ale Sniadecki nie chcia. Przy-

czyna oppozycyi ze strony tego naówczas wielko-rzdcy

pimiennictwa krajowego, ledwo nie wszystko mogcego
w uniwersytecie wileskim, bya równie dziecinna, jak

niesprawiedhwa. Lelewel zapuszczajc si w badania nad

jeorgrafi staroytn, przymuszony lcze nad foliaami

pisanemi barbarzysk acin lub gTeczyzn rednich

wieków, zaniedbywa swe w}'sowienie, tak dalece, e
i wiadomsi rzeczy musieh czasem po kilka razy odczy-

wa jedn jego kart, zastanawia si nad okresami jemu

tylko waciwemi, zbiera wane, rzucane niekiedy w nie-

adzie i bez zwizku ze sob postrzeenia myli; krótko

mówic, e ówczesne dziea Lelewela trzeba byo warto-

wa, a powicajcy si tj mozolnj pracy koczyh je

zawsze z tem ukontentowaniem wewntrznem, lecz zara-

zem z tem znueniem i opadnieniem na siach, jakiego

dowiadcza kto idzie w gb ziemi dla znalezienia skarbu,

a wybrnwszy na powierzchni z ogromnym ciarem,

dugo potem odpoczywa musi. Te same bez maa tru-

dnoci z któremi si krytyk ama w swem poszukiwaniu

trzeba byo nastpnie w czytaniu niektórych pism jego

przeamywa. Sniadecki , u którego styl by gówn rze-

cz we wszystkiem, Sniadecki pmysta jzyka, nie przy-
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puszczajcy nawet, e mona czasem by jasnym w my-

lach, a zawiym i niepoprawnym w ich wykadzie, nie

móg darowa Lelewelowi, (który mimo zaniedbanie stylu

by wikszym od niego pisarzem,) chropowatej w owj
porze, szorstkiej, siekanej, nieraz nawet zapstrzonej pol-

szczyzny. Prócz tego i ortografia rónia Lelewela z Snia-

deckim; a to nie maa rzecz midzy uczonymi! Pierwszy

w jotach mia szczególne upodobanie, di'ugi ich nienawi-

dzi jak zarazy. O to si do dugo uczone spory to-

czy}-. Lelewel ogosi by pisemko o mateuszu herbu

Cholewa; równie uczone, a daleko ciekawsze byy jego

rozprawy umieszczone w r. 1816, i 1817. w Tygodnika

Wileskim, o stanie owiecenia w Polszcz przed wpro-

wadzeniem di-ulvu. Te pisma jedne z uajgTuntowniejszych

w polskiej literatm-ze krytyczno-historyczuej, miay atoh

cech wszelkich innych z owej epoki pism Lelewela, to

jest, e prawie od nikogo nie byy zrozumiane, cho je

wszyscy obs}T)ywah pochwaami. Sniadecki czytajc je d-
sa si. „To nie po polsku" mawia do Lelewela, który

tylko z umiechem politowania podobne przyjmowa za-

rzuty; szarpah go za to i szubrawcy, lubo z reszt przy-

chylni Lelewelowi jako prawdziwemu uczonemu; a przy-

jaciel jego i poprzednik na katedrze historyi, zastpca

professora Onacewicz, wyliczajc w r. 1819. na lekcyi

autorów piszcych o historyi, rzek: „mamy jeszcze je-

dnego, najwikszego z naszych krytyków, Lelewela —
szkoda tylko, e dziea jego dotd nie s na jzyk ojczy-

sty przeoone." Próne tedy byy starania rónych osób;

daremnie nalegaa i pubhczua potrzeba: wielowadny

wpyw niadeckiego odpycha Lelewela od katechy histor^-i.

Wród tych okohcznoci ofiarowano Lelewelowi miejsce

bibliotekarza przy bibliotece narodowej w Warszawie;

opuci wic Wilno r. 1819. i uda si do stoUcy, gdzie

zarazem jako ochotnik pocz wykada w uniwersytecie

lekcye wieków rednich. Z pocztku mao kto na nie

Moclinacki powstanit- I. JLO
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uczszcza; lecz w krotce po rozpoczciu kursu sala

zacza si napenia ciekawemi suciaczami i nie bez

zadziwienia widziano professora opowiadajcego sw rzecz

z pamici przez dwie godziny bez zajknienia si, nawet

bez rzucenia okiem na drobn wiartk papieru, który

mia zwyczaj ka przed sob na pulpicie. Wtedy do-

piero powsta powszechny odgos nieukontentowania w Wil-

nie. Studenci, professorowie i caa publiczno ubolewaa

nad strat takiego czowieka, a Jan Sniadecki odbiera

najprzykrzejsze wymówki za sw ortografi i wykwintno

w Polszczyznie. Lelewel nie pierwj jak po wyjedzie

swoim do Warszawy, zacz by popularnym w Wilnie.

Nieobecnego, jak si czsto trafia na wiecie, tem wyj
ceniono. Ale to ze atwe byo do naprawienia; ogo-

szone zostay konkursa; rozpraw Lelewela o sposobie

dawania historyi uwieczono i jego samego zaproszono

do Wilna r. 1821.

Katedra filozofii take drog konkursow dostaa si

Józefowi Gouchowskiemu. On, Lelewel, Daniowicz,

Onacewicz i inni professorowie, tak wanoci przedmio-

tów które wykadali, jako i wpywem swoim w zarzdzie

uniwersytetu utworzyli potn oppozycy przeciwko da-

wnej wycznój niadeckiego dnoci. Osobliwie Lelewel

i Gouchowski przyjci byli przez uczniów z najwikszym

entuzyazmem, wyraajcym, e nie dziel wstrtu nia-

deckiego od tych dwóch professorów i ich umiejtnoci;

gdy i filozofi niemieck, za którj prozeht Gouchowski

uchodzi, Sniadecki pierwej jeszcze potpi by w pismach

wymierzonych przeciwko Kantowi. Lelewel zawstydza

niadeckiego; jak bowiem w swych pierwszych pismach

krytyczno-historycznych mia A\7sowdenie niedbae i nie

ladajakiemu pojciu, nie ladajakiej znajomoci rzeczy

dostpne, tak przeciwnie w wykadzie ustnym z katedry

dziejów powszechnych rodu ludzkiego, by niezrównany.

Jasno, atwo, precyzya, ywe przejcie si rzecz
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opowiadan, pami lokalna, nigdy niezawodna, cige
uogólnianie, cige sy^Jtcmatyzowanie faktów obszernie

wyuszczanych, te szczególniej zalety wysawiano w jego

kursie. Ton i maniery ujmujce, tak róne od zimnej,

imponujcej grzecznoci dawniejszycli professorów, uczyn-

no dla kadego bez wyjtku ucznia, potrzebujcego

albo wiadomoci, albo nawet pieninego zasiku (na co

prawie ca pensy swoj wydawa), braterstwo ze wszy-

stkiemi bez poufaoci z kimkolwiek; wszystko to z.awTa-

cao gowy modziey, a jeeli sobie przypomnimy, e
tj modziey blisko tysic na lekcye Lelewela uczszczao,

atwo wyobrazi sobie potrafimy w jak powag musiao

wzrasta to imi, z jakich powoli tworzya si pierwia-

stków jego nastpna wzito obywatelska i polityczna.

ród tych okolicznoci wydzia moralny, którego

Lelewel zosta potem dziekanem, wzi przewag nad

fizyczno-matematycznym*). Byato (czego dostatecznie

wypowiedzie nie mona), rewolucya na korzy ducha

z uszczerbkiem materyi, która pierwej nad nim swe pa-

nowanie rozcigaa , rewolucya stanowcza w uniwersytecie,

który zarazem jako wadza i szkoa Iderowa owieceniem

jedenasto-mihonowej ludnoci polskiej. Lelewel tem samem

e wykada history i statystyk wyprowadzi polityk.

Gouchowski pobudzi myl do pojmomowania samej sie-

bie bez wzgldu na wiat wewntrzny. Naród majcy

powsta, dla odzyskania swej niepodlegoci, czyli nie

powinien politykowa i filozofowa? IMaoco przed tem,

jak widzielimy, szubrawcy reprezentowah w spoecze-

stwie dno naukowca wydziau fizyczno-matematycznego,

z którego ich zgromadzenie wynikno; teraz przeciwnie,

promienici nie byli wyrazem towarzyskim nowej polity-

czuo-filozoficznj przewagi w uniwersytecie wileskim.

*) Pod wycznym za wpywem wydziau moralnego zosta-

wa literacki.

15*



228

ale raczój powiedzieby mona, e ten nowy duch uni-

wersytetu od wejcia Lelewela i Gouchowskiego by nie-

jako wyraeniem teoretycznem , dnoci moralnj i patiy-

otycznj promienistych, którzy go przeczuli we wasnem
sercu i do tj rewolucyi przysposobih umysy. Te wypadki

godne s% zastanowienia dla ogólnych prawd, które w sobie

zawieraj. Przestawanie z natur widom w nauce, czyli

droga dowiadczenia prowadzi do satyry w yciu. Snia-

decki, astronom i matematyk, obwarowywa dowcipnemi

i zoliwemi sarkazmami modociane pojcia przeciwko

filozofii i poezyi; tamtc wykl w Kancie, tg w roman-

tykach. Przestawanie z duchem stwarza w spoeczestwie

co wyszego nad dowcip, prowadzi do gbszych uwag

nad stanem w którym si znajdujemy. Sniadecki m
maty, dobry Polak, nie byby jednak, jak sdz, zdo-

a usposobi umysów do sprzysienia si przeciwko

istncemu porzdkowi rzeczy: to byo spraw Zana,

a Zana pojcia pohtyczue wyobraah w nauce Lelewel

i Goucliowski. I^^ady spisek, — a naród chccy odzy-

ska swój byt jest albo w stanie cigj konspiracyi, albo

cigej insurrekcyi, — ma w sobie co nieokrelonego,

a zatem potrzebuje entuzyazmu i poezyi. Napoleon, który

si urodzi ze wszystkiemi instynktami despotyzmu, zniós

jak wiadomo, w instytucie francuzkim wydzia nauk po-

litycznych i moralnych, nazywajc je niepotrzebn ideo-

logi, bo wiedzia dobrze, e te nauki budz imaginacy,

najsilniejsz u wadz w umyle ludzkim, najniebezpie-

czniejsz dla epok w historyi, które przez gwatowne

wstrznienia koniecznj zmianie podpa musz. W tym

stanie Polska si znajdowaa. Wszystko co przemawiao

do imaginacyi, zdawao si mie na celu ojczyzn uci-

nion przez obcych wrogów ; wszystko co byo poetyckie,

byo tedy patryotyczne. Tym sposobem literatura w Pol-

szcz, jak ludzie konspirowa zacza. Tym sposobem

wytumaczy sobie potrafimy dla czego w tj wanie
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porze, a nie pierwej, ani potem, zjawia si w tej litera-

tiu'ze taki czowiek jak Adam Mickiewicz, który by
równie welkim politykiem (cho moe o tem nie wiedzia)

w swej poezyi, jak Lelewel wielkim poet, w swej poli-

tyce, to jest w iiistor}i i krytyce historycznej.

Nie systematyzujc bynajmniej tego, co nieraz lepy

traf w jednym czasie zrzdza; czyli nie jest rzecz go-

dn zastanowienia, e wanie w tej samej chwili kiedy

w Warszawie zaczynaj si§ organizowa zwizki patiyo-

tyczne, w Wilnie nauka bierze kierunek tak z niemi

przypadajcy do miary? e wanie w tej samej porze

szubrawcy ustpuj promienistym, a fizya i chemija po-

lityce i filozofii? Nakoniec, e w tej samej porze litera-

tura polska, która oprócz Woronicza miaa gadkich tylko

wierszopisów, zaczyna czyni prdkie i miae postpy

na nowej drodze, i takiemi utworami jak Bady, Gra-

yna, Marya, zapowiada daleko wiksze dzieo, nie pod

wzgldem artystowskim lecz pohtycznym, rewolucyjnym,

poema Konrad Wallenrod, majce by W'}Tazem wszy-

stkich zwizków, przygotowa do powstania? Te zdumie-

wajce zjawiska, ta osobUwie jednoczesno tylu rozmai-

tych, do jednego celu zmierzajcych kierunków, wyjania

natur pogrobowego jestestwa Polski, charakteryzuje jeden

z pierwiastków tego jestestwa po rozbiorze kraju: sprzy-

sienie

!

Przeniemy si teraz z uniwersytetu wileskiego do

warszawskiego. W tej mierze nie wiele mi zostaje do

powiedzenia. Uniwersytet warszawski nie móg by tem

dla ogólnego owiecenia w Polszcz, czem bya gówna
szkoa wileska; zwizki patryotyczne, które si w nim

tworzyy, nosiy z razu na sobie cech cudzoziemsk,

potem stay si wicej narodowemi, lecz nie mia}' nic

wspólnego z nauk, która przez te co w Wilnie koleje

nie przechodzia. Pod okiem rzdu, w stohcy, pod sterem

Szaniawskiego i Nowosilcowa, bez adnego wpywu na
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wychowanie publiczne, którera komissya owiecenia kie-

rowaa, szkoa warszawska bya raczej instytiicy dostar-

czajc krajowi urzdników sdowych i administracyjnych,

nieU ciaem naukowo -politycznem. Stowarzyszenia u-

czniów, po upadku burssens^aftów , schadzek komersowych,

ywcem z Niemiec przeniesionych, wypyway z ogólnej

w narodzie dnoci, nie z ducha korporacyi w uniwer-

sytecie, który sam w sobie nic tak odrbnego i niepod-

legego jak Wilno uksztaci nie móg, bd pod wzgldem
nauki, bd pod wzgldem spishti. Modzie uniwersy-

tetu warszawskiego, tchnca najczystszem patryotyzmem,

zawsze bya gotowa rzuci si ca massa za daniem

pierwszego hasa w najwiksze niebezpieczestwa, lecz

do tego sposobia si w zwizkach za murami uniwersy-

tetu utworzonych.

Taki by stan ogólnego sprzysienia w narodzie od

r. 1819. do r. 1822. Od r. 1822. zwizki tajemne w ró-
nych punktach Polski, w rónych swych gaziach do-

tknite przez rzdy, zaczynaj napenia wizienia, zaj-

mowa komissye ledcze, sdy dorywcze wojenne i przez

to samo coraz silniej utwierdza dzieo powszechnego

spisku. Najpierwsze ofiary liczyo wolne mularstwo na-

rodowe w Warszavde. Dawniej nieco wpada bya pohcya

na lad tego stowarzyszenia, przy zamkniciu ló zwy-

czajnych masoskich. Nie przyszo jednak do dalszych

poszukiwa z tego powodu. Now baczno szpiegów

obudzio to, e ukasiski, mniemajc si do silnym,

pocz czyni przygotowania do powstania, gdy wojna

neapolitaska obiecywaa zapali wojn powszechn. Zwi-
zkowi czekali tylko na zapowiedziane przejcie za granic

Polski Jermoowa, który, jako biegay pogoski, mia
ruszy do Woch w pomoc Austryakom na czele stu ty-

sicy Moskah. Wielki ksi wezwa do siebie ukasi-
skiego; lecz poniewa jeszcze adnych dowodów nie mia
w swym rku, musia t ra na jego zaparciu si po-
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przesta. W krotce znalazy si i dowody. Wcisn si

by do zwizku niejaki Karski, jak póniej si okazao

szpieg, którego patryoci TV7sali do Parya w interesaci

towarzystwa. Ten Karski , za powrotem swoim do Polski

przytrzymany na granicy, "uyda papiery, które skompro-

mitoway mnóstwo osób, a mianowicie Dobrogojskiego,

Dzwonkowskiego , Dobrzyckiego , Macimickiego , Koszu-

ckiego, Cichowskiego, Zyca i ukasiskiego. Wielki

ksi kaza icli aresztowa w maju r. 1822.; miejscem

Avizienia by klasztor karmelitów na Lesznie. Konstanty

od kilku miesicy srodze by zagniewany na ukasiskiego,

za to i jako czonek sdu wojennego nie chcia podpisa

gotowego ju wyroku przysanego z Belwederu sdowi,

i kolegów przykadem swoim odwiód od wypenienia tej

formalnoci, co sprawio, e nie taki wyrok zapad, ja-

kiego sobie carewicz yczy. ukasiski odesany na

reform rozkazem dziennym, zostawa pod dozorem ksicia

Wirtembergskiego w Krasnymstawie
,
gdy go nagle ztd

porwano i osadzono w wizieniu u karmelitów. Prócz

listów Karskiego, inne take doniesienia znacznie pogor-

szyy spraw uwizionych spiskowych. Wspomniaem ju
o denuucyacyi Skrobeckicgo, adjutauta generaa Haukiego.

Skrobecki, jak adnej nie podpada wtpliwoci, taki

szpieg jak Karski, obezna pókownika Sznejdera byego

dowódzc 13. puku piechoty ksistwa warszawskiego,

z pewnemi symbolami wolnego mularstwa narodowego.

Sznejder za pomoc tych znaków znalaz przystp do

ukasiskiego, otrzyma od niego tajemne polecenia do

Kahsza w iuteressie zwizku, a gdy go w tej wanie
porze uwiziono za wieloestwo, przyrzek wielkiemu

ksiciu wane zrobi odkrycie jeliby mu ten wystpek

przebaczy. W. ksi wszystko obieca, co skonio
Sznejdera do wypiewania tego wszystkiego przed gene-

raem Hauke, co tylko wiedzia o wolnem mularstwie

narodowem i jego prozelitach. e prawd mówi, oka-
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zyA^iy to papiery dotyczce jego missyi do Kalisza; z re-

szt Sznejder odwoywa si na wiadectwa Skrobackiego,

który wszelkie zeznania jego potwierdzi.

Zyc i Dzwonkowski odebrali sobie ycie w wizieniu.*)

ukasiski przez dwa lata badany przez komissy ledcz,

wktórj zasiadali Hankiewicz, Falcki, Jliski, Superson,

Podoski, Kozakow i Nowosilcow, przyznawa si do

wolnego mularstwa którego wszystkie winy wzi wspa-

niale na siebie, lecz zapiera si jego nastpstw. adne
przykroci, adne obostrzenie w wizieniu, adne pogróki

nie zdoay wjmódz na nim zezna co do eksystencyl

zwizku po zakazie zwyczajnej massoneryi, tern mniej

co do dalszych postpów tego zwizku i rozgazienia

pod nazwaniem towarzystwa patryotycznego. Adolf Ci-

chowski, od którego wielki ksi oczekiwa wanych
odkry mogcych mu nastrczy pozór do przeladowania

Niemojowskich, z którego koniecznie chcia wycisn po-

dobne zeznanie wszelkiemi rodkami , niespaniem
,
godem,

postrachem, a gdy to nie pomagao obietnicami, by
równie stay jak ukasiski w zaprzeczaniu wszystkiego,

coby albo jego samego, albo innych narazi mogo. Po

dwuletniem daremnem ledztwie, ukasiski, Dobrogojski,

Dobrzycki, Koszucki, Machnicki i Szreder oddani zostali

bez wzgldu na ustaw konstytucyjn, bez istoty czynu,

jedynie w skutku moralnego przekonania wielkiego ksicia

o zwizku sekretnym, pod sd wojenny nadzwyczajny,

którego prezesem by Hauke minister wojny, a jednym

z czonków genera Blumer. Obrocy oskaronych otrzy-

*) W tym samym czasie odkryta zostaJa jedna z gmin towa-

rzystwa patryotycznego , któr w Warszawie urzdzali Heltman

i Pitkiewicz. Obadwa nic znajdowali si w Warszawie kiedy

ca gmin aresztOAvano i osadzono u karmelitów. Pitkiewicz

by pierwej jeszcze uwiziony we Lwowie, a Heltinau na Litwie.

Midzy osobami uwiziouemi byem ja, Bronikowski Xawery,

Maciejowski, Zegrda, Kozowski i wielu innych.
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mali najsurowszy rozkaz nietykania mateiyi co do nie-

waciwoci sdu; zarazem puszczono pogosk, e jaki-

kolwiek w}Tok zapadnie jecy stanu bd niewtpliwie

uaskawieni przez króla , a sdziom zalecono wyranie jak

naj\vysz pooy kar, dla przykadu, ile e ta kara

„wcale wykonana by nie miaa." Sd w^ojenny skaza

ukasiskiego na dzie^wi lat do robót publicznych. Do-

brogojskiego i Dobrzyckiego na lat sze, a wszystkich

trzech na utrat stopni oficerskich. Koszucki, Machnicki

i Szreder, cho uwohiieni, oddani byli z rozkazu wiel-

kiego ksicia pod dozór polic}i. Cichowskiego zatrzymano

wwiezieniu. Car raczy ,^iv sioem niewyczerpanem mio-

sierdziu"' (tak brzmi postanowienie Alexanch'a zwalnia-

jce wjTok) zmniejszy kar ukasiskiego z dziewiciu

na siedm lat, a Dobrogojskiego i Dobrzyckiego z szeciu

na cztery. Dnia 1. padziernika r. 1824. by ten wTrok

wykonany na placu Krasiskich w Warszawie, w obecno-

ci wojska polskiego i moskiewskiego. Po obdarciu szlif,

które osdzeni z rozkazu ^\ielkiego ksicia tego dnia

przywdzia musieh , woono na nich kajdany i pod eksort

odesano do Zamocia.

Wytrwaoci ukasiskiego i Cichowskiego reszt-a

spisku bya winna swe ocalenie. Pierwszy komitet cen-

tralny towarzystwa patryotycznego usta de facto przez

uwizienie gównych jego czonków, zaoycieli w^olnego

mularstwa narodowego. Trzeba byo wszelako ratowa

zachwian, lecz nieodkryt jeszcze spraw. Jakkolwiek

wielkie niebezpieczestwo zagi-aao towarzystwu patryo-

tycznemu w cigu processu ukasiskiego, jakkoMek
co chwila odkryte by mogo przez wymuszone zeznania

u kamiehtów, znaleh si jednak ludzie, którzy mieli

do odwagi aeby nawet w tym krytycznym stanie rze-

czy, nietylko nie zwtpi o dalszem powodzeniu zwizku,

lecz przedsibra nowe rodki na tej liskiej drodze ku

podwgnieniu ojczyzny z upadku. Teraz W7stpuje na
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scen dziaania Krzyanowski; on, Plichta i Albert Grzy-

maa ujli osierocony ster towarzystwa, którego podrzdne

stopnie i rozgazienia prowincyonalne trwoga ogarna.

Pod zarzdem tych trzech, nastpiy pewne zmiany w or-

ganizacyi wewntrznej zwizku. Naglce niebezpiecze-

stwo, wyej nastrojona baczno wadzy, coraz zwiksza-

jca si liczba szpiegów, zalecay przedewszystkiem myle
nie o rozprzestrzenianiu sprzysienia, lecz o jego zba-

wieniu w takim stanie do jakiego doszo w chwili uwi-
zienia ukasiskiego. Spisek po tym wypadku by na

ksztat zaogi mogcj si jeszcze dugo broni w twier-

dyy, lecz niechccej hazardowa adnj wycieczki. Pierwsi

zaoyciele towarzystwa mieli raczej na celu epok po-

wstania, nieh epok potrzebnych przed jego wybuchnie-

niem przygotowa ; nie mogli tedy zapobiedz deorganizacyi,

która bya naturalnym w}'padkiem nagych postpów zwi-

zku, to jest wielkiej w przyjmowaniu nowych czonków

atwoci, szczególniej opodal od stohcy. Ta atwo,
to prdkie szerzenie si towarzystwa, ju przeszo om
tysicy gów liczcego , byoby dobre naprzykad na tydzie

przed rewolucy, lecz nie na czas duszy, który wedug
wszelkiego wjTachowania mia poprzedzi termin ostate-

czny, lirzyanowski, Plichta i Grzymaa zaczli tedy

swe urzdowanie od wstrzymania inicyacyi, stanowic,

aby odtd bez upowanienia z góry nikt nie by przy-

jty. Wszake pomimo tego zwizek pod sterem nowego

nowego komitetu nie ustawa w dziaaniu. Ki-zyanowski

dzielnie zastpi ukasiskiego w wojsku. Phchta wszed

w stosunki z kilku dobrze mylcemi urzdnikami i wiat
modzie; Albert Grzymaa przyj Jabonowskiego,

Ossoliskiego, i wiele innych osób majcych wielkie ma-

jtki i rozlege zwizki. Ruch szed z góry na dó,

a trzj naczelnicy spisku wiedzieli o kadym jego post-

pie w punktach najodleglejszych od stolicy. W tj porze

zwrócono uwag na Gahcy.
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Trzej naczelnicy zwizku starali si wszystko uczyni

czego okolicznoci tak krytyczne wycigay, eby inte-

ressowi towarzystwa ani nie da upa przez nieczynno,

ani go narazi zbytni skwapliwoci. Krzyanowski

wpada czsto na pomysy uderzajce, które jednak przez

porywczo swego temperamentu za atwiejsze do wyko-

nania poczytywa nieli byy w istocie. Podug niego

nie mona byo nadto prdko wzi si do ora: po-

dug niego wszystko si umiechao powstaniu Polski,

i rewolucyjna Europa i absolutna nawet Moskwa, w której

czci z Ickich symptomatów, czci z przeczucia, na-

przód odgadywa wielkie niebawem objawi si majce

AYstrznienia. Plicbta, mimo modego wieku swego umiar-

kowany jak starzec, hamowa te moe niebaczne zapdy

Krzyanowskiego, po wielekro mogy za daleko unie
rzecz towarzystwa. Podug niego nie naleao ani na

chwil ustawa w dziaaniu, lecz take nie zrobi adnego

kroku bez wyrachowania. Grzymaa postrzega nie mae
przywary w pocztkowej organizacyi zwizku, nastawa

przedewszystkiem na potrzeb zaprowadzenia wikszej

systematycznoci w kierunki ogólnym jego ruchu, i w miar
jak tego okolicznoci wymagay przychyla si to na stron

Krzyanowskiego, to na stron Plichty. Nakoniec Cicho-

wski, którego wielki ksi uwolni kaza (pótora roku

po osdzeniu ukasiskiego) chocia nie by czonkiem

nowego komitetu, oywia jednak jego niebezpieczne prace,

i znowu jak pierwj w stohcy i na prowincyi popiera

spraw, któr ratow^a by w wizieniu.

Szczególniej w ziemiach zabranych, gdzie tyle zna-

komitych obywateh przypuszczono do tajemnicy, gdzie

zwizek od trzech bhsko lat si szerzy, pewna niespo-

kojno zacza drczy umysy w tój porze; wielu bo-

wiem spiskowym szo o to, eby si nakoniec dowiedzie:

kto te stoi na czele caego dziaania? Powicali dla

ojczyzny wolno, ycie, naraali si w przypadku odkry
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cia na najwiksze niebezpieczestwa, na kary daleko

cisze pod berem autokraty, nieli w kraju konstytu-

cyjnym! Czyli nie mieli prawa przekona si jaka bya

ta zwierzchno niewidoma, i w czyje rce swe losy po-

wierzyli? Z tego powodu zewszd przybywali do War-

szawy deputowani gmin prowincyonalnych, z poleceniami

zasignienia potrzebnych w tj mierze wiadomoci. Skro-

mna trójca, pena patryotyzmu lecz nie znana krajowi,

wywijaa si jak moga \vystawiajc siebie za jawn, tylko

spryn utajonych znakomitych, bardzo wiele mogcych

ludzi, których nazwiska ukrywa zobowizaa si pod

przysig. Ale ten manewr nie dugo móg broni Krzy-

anowskiego, PHcht i Grzyma, przed coraz wiksz
natarczywoci spiskowych. Pierwszy Gustaw Maachow-

ski przenikn, e za t trójc nie byo nic wyszego,

i natychmiast uzna potrzeb postawienia na czele towa-

rzystwa czowieka znanego narodowi. W tym celu zgro-

madzi w Warszawie posanników ze wszystkich niemal

prowincyi; by to gatunek sprzysienia si w samym

spisku. Za staraniem Maachowskiego ustanowili depu-

towani prowincyonalnych zwizków komitet centralny,

nierównie hczniejszy, na którego czele stan kasztelan

Sotyk. Ten zacny starzec by w mniemaniu Maachow-

skiego ow znakomit osob, która imaginacyi prowin-

cyonalnj chccj koniecznie powagi, imienia, i wieku,

dogadza miaa. Czonkami tego trzeciego komitetu zo-

stali prócz Krzyanowskiego, Plichty i Grzyma}^, Gustaw

Maachowski, Antoni Jabonowski, i ksidz Dbek. So-

tyk przyniós z sob dowiadczenie trzech czwartych

czci wieku czynnego obywatelstwa w wolnym kraju;

jego wadze umysowe byy jeszcze czerstwe, wymowa

pynna i treciwa. Pod jego kierunkiem narady w ko-

mitecie byy wytrawniejsze, posiedzenia czonków czstsze,

i regularniejsze. Wkrótce jednak potrzebie poetyckij,

eksaltowanj niewidomego naczelnika, wiele, niezmiernie
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wiele mogcego, i Sotyk nie móg wystarczy. Taka

bya po wszystkie czasy imagiuacya zwizkowych, e
zawsze czego wyszego nad to co widz przed sob,

wymagaj! Wic w miar im znakomitsze figury z pro-

wincyi przybyway i Sotyk musia mówi „e ma jeszcze

kogo nad sob, lecz go wymieni nie moe" — aby

umysy utrzymywa w cigej mistyfikacyi. W tj epoce

jednym z najczynniejszyci w zwizku by Antoni Jabo-

nowski, który razem z Ossoliskim i Gustawem Maa-
chowskim utrzymywa stosunki stolicy z prowincyami

przez czste podróe *). Ta trzecia modyfikacya zwierzch-

mj wadzy w sprzysieniu, trwaa po rozwizaniu ko-

mitetu trzech a do uwizienia Soltyka i innych czon-

ków w skutku denuncyacyi petersburskij.

Towarzystwa w jednym czasie zawizane, w jednym

t czasie tu i owdzie w Polszcz ciga)' na siebie

przeladowanie rzdów. Symptomata rewolucyjne niepo-

koiy wadz; w stolicy uwizienie ukasiskiego prze-

raao opini, i wyej j jak zwykle nastrajao. Nowo-

silcow upatrujcy w ledztwie i wizieniu podejrzauyeh

osób, w wyszukiwaniu m-ojonych nawet niebezpieczestw,

niemae korzyci dla siebie i swoich, zatrwaa Wielkiego

Ksicia, jak kady tyran lkUwego z przyrodzenia. Prze-

kada on mu cigle, e caa Polska knuje spisek prze-

ciwko carowi; zdaniem Nowosilcowa uniwersytety polskie

zostaway z sob w cism porozumieniu, i z zagTani-

cznemi uniwersytetami utrzymyway niebezpieczne sto-

sunki. Konstanty zwraca z Warszawy sw uwag na

Wilno, i nie by kontent ze stanu rzeczy, który tam po-

*) Jedna z prowincyj, która nigdy nie powstaa (bo ruchu

w r. 1809. za powstanie liczy nie mona), przysaa do komitetu

centralnego warszawskiego szczególny warunek swego akcessu.

„Nie poczymy si z wami i nie powstaniemy, mówili reprezen-

tanci tej prowincyi
,
jeeli w Polszcz odrodzonej nie bdzie dzie-

dzicznej izby Parów.

"
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strzega. Pierwej jeszcze, bo w roku 1822., Wyrwicz

professor matematyki w uniwersytecie wileskim doniós

by ksiciu Adamowi Czartoryskiemu przejedajcemu
przez Wilno, e w stowarzyszeniu promienistych, o któ-

rem wszyscy wiedzieli, majcem tylko na celu nauk
i moralno, zawiza si wydzia tajny, polityczny, pod

tytuem Filaretów, i e w tym wydziale bya zmerzcbnia

wadza, któr sprawowali Filomaci. Poniewa Wyrwicz

z urzdu doniós o tem kuratorowi, musia przeto Czar-

toryski wyznaczy komissy do sprawdzenia denuncyacyi;

wszake ledztwo poruczy zacnemu professorowi Boja-

nusowi, który po krótkiem badaniu ca rzecz uzna za

niegodn dalszych poszukiwa. Wtedy Filareci i Filo-

maci dobrowolnie rozwiza si postanowili, aby nie na-

strcza rzdowi pobudek do przeladowania szkolnej

modziey. Zan zwoa posiedzenie nadzwyczajne; spali

wszystkie pisma dotyczce zwizku, i pod przysig zobo-

wiza czonków do zachowania tajemnicy. Dziao si

to na wiosn w r. 1822. Lecz Nowosilcowowi chccemu
zastpi Czartoryskiego w kuratorstwie uniwersytetu, nie-

podobao si to prdkie zatarcie ladów tajnego zwizku

midzy uczniami. Czyta on i komentowa dzieo nie-

mieckie Gouchowskiego powicone Schellingowi; uwaa
pilnie Lelewela, i we wzrastajcej popularnoci tak Le-

lewela jak i Gouchowskiego (na których lekcye ucz-

szczaa caa wiata pubhczno wileska, nawet kobiety),

widzia wielkie dla pastwa moskiewskiego niebezpie-

czestwo. Dysgracyonowanego kuratora wystawia care-

wiczowi jako naturalnego opiekuna burzliwej modziey,

rewolucyjnych professorów i umiejtnoci; ale jalt si po-

zby tych trzech ludzi? Do tego szuka tylko zrcznój

sposobnoci, i znalaz j w nastpujcera zdarzeniu.

W maju r. 1823. Micha Plater, dziesicioletni ucze

pitój klassy gimnazyum wileskiego, napisa kred na

tabhcy w szkole te sowa: „niech yje konstytucya 3. maja
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roku 1791.!" Ostrowski, czyli go nazywano Iwanowicz

Ostrowskoj, nauczyciel jzyka moskiewskiego w gimna-

zyum, uwiadomi o tym wanym wypadku gubernatora

wileskiego, a gubernator Konstantego, który posa na-

tychmiast Nowosilcowa do Wilna, dla odkrycia tak nie-

bezpiecznego spisku. Od tej cliwili zaczyna si dugie

przeladowanie wileskiej modziey. Nowosilcow przy-

kadnie ukara maego rewolucyonist, piciu innych

uczniów z gimnazyum kaza wzi do wojska moskiew-

skiego, eby jako proci onierze dalsz koczyli edu-

kacy, i pisa zastraszajce rapporta do carewicza o sta-

nie rewolucyjnym uniwersytetu. Wilno ju wtedy do

niego naleao. Znaleziona zostaa w mieszkaniu Jan-

kowskiego, ucznia uniwersytetu, lista czonków jakiego

towarzystwa literackiego i moralnego, które zawizao
si i rozwizao w Swisoczy r. 1820. Ten lad posu-

y Nowosilcowowi do Kcznych uwizie. Aresztowano

Jankowskiego i Zana. Ostatni do niczego si nie przy-

zna i by uwolniony; lecz pierwszy musia wyzna co

wiedzia o Filaretach, i zeznaniami swemi wtrci do

wizienia Zana, Czeczota, Jeowskiego, i Adama Mckie-

wicza (d. 25. padziernika 1823). Nowosilcow, chcc konie-

cznie rozetrze t spraw, uy gwatu, i wymusi na Jan-

kowskim tyle nowych zezna, i dnia 1. i 2. grudnia wszy-

scy prawie uczniowie uniwersytetu wileskiego byli uwi-
zieni i badani: wielu nawet chwytano za gTanic jak n. p.

Franciszka Malewskiego i Maryana Piaseckiego, którzy

wacajc z podróy naukowej zatrzymani zostali w Ber-

linie. Sze miesicy trwaa inkwizycya, z którój rzd
nic pewnego dociec nie móg, gdy Zan, poruszony losem

tylu kolegów, postanowi wzi na siebie samego ca
odpowiedzialno, i powici si za wszystkich. W tym

celu szeroko zwizek Filaretów, ich prace i zamiary opi-

suje, wyznaje, e on tylko by jego twórc i gow, na-

koniec samego siebie wskazuje rzdowi jako jedynego
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winowajc, godnego kary. Ten czyn by tylko nowym
dowodem szlachetnego charakteru Zana, lecz nie ocali

jego kolegów. Ukaz Alexandra z dnia 14. wrzenia

roku 1824. zoy z urzdu czterech professorów: Joa-

chima Lelewela, ks. Michaa Bobrowskiego, Ignacego

Daniowicza, i Józefa Gouchowskiego ; oddah od uni-

wersytetu li^azimierza Kontryma adjuukta biblioteki; po-

sa w g-b carstwa albo na Sybery, jedenastu filoma-

tów, i dziewiciu filaretów, — za to „i (s sowa ukazu)

rozszerza chcieli w ziemiach zabranych hezrozumn na-

rodowo polsk." Zan osadzony zosta w Orenbiu-gu.

Filomaci, wymienieni w ukazie carskim, byli: Jan Cze-

czot, Adam Suzin, Franciszek Malewski, Józef Kowalski,

Onufry Pietraszkiewicz, Wincenty Budrewicz, — filareci:

Mikoaj Kozowski, Jan Hejdatel, Jan Krynicki, Fehx

Koakowski, Jan Wiernikowski , Cypryan Daszkiewicz,

Hilary ukaszewski, Jan Michaowicz i Jan Jankowski.

Wielu innych uczniów nie wymienionych w ukazie wzito

do wojska na prostych sodatów; wielu za wolno opa-

ci si musiao Nowosilcowowi, który w nagrod swj

gorUwoci zosta na miejscu ksicia Czartoryskiego*) ku-

ratorem uniwersytetu wileskiego, i odtd rzdzi tym

uniwersytetem, albo raczej obdziera go za porednictwem

Pehkana, Bajkowa, awrynowicza, Szykowa, Botwinki,

Becu i t. d.

Konstanty niczego si niedowiedzia ani z processu

Filaretów, ani z processu ukasiskiego; lecz w gruncie

by przekonany, a Nowosilcow bynajmnij tego przeko-

nania nie osabia, e pod jego okiem, w jego wiellio-

rzdztwie, knuy si daleko waniejsze, podziemne ro-

boty, których ledztwo u KarmeUtów w Warszawie,

*) Przez czas krótki po destytucyi Czartoryskiego i tylko

dla ceremonii by kuratorem uniwersytetu hrabia Lawal , czonek

gównego szkó rzdu w Petersburgu ; ten przed zaczciem jeszcze

swego urzdowania, ju je straci.
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i u Bazylianów w Wilnie ^vywieci niezdoao. Cay
t, myl zaprztniony , widzia w ukasiskim okrzesu-

jcym kamienie w Zamociu, czowieka niepospolitego,

tajcego w sobie wiele, mogcego wiele wypiewa pod

przymusem. Na nieszczcie sam ukasiski nastrczy

mu sposobno do uycia tego przymusu ku kocowi
pierwszego roku swego wizienia. Powzi on zamiar

opanowania tmerdzy, rozku swe kajdany, i z wiel in-

nymi rzuci si na stra, która winiów pilnowaa.

Rozmch ten miay, niewczesny, pokonany w mgnieniu

oka, cign na swego sprawc kar mierci, któr
wielki ksi zamieni na doywotnie ^^izienie, i w sku-

tku tego uaskaicienia na nowo kaza bada ukasi-
skiego. Z pocztku, inkwizytoro\vie sprowadzeni z War-

szawy (j)odobno Hauke, Falcki i Hankiewicz) znaleli

w nim ten sam opór co pierwj wzgldem dalszych sku-

tków wolnego mularstwa; lecz carewicz kaza uy paek
dla w}janienia rzeczy. Ból \\Tmusza na ukasiskim
zeznania, które, jak go tylko katowa przestano, odwo-

ywa, mówic: „e to w)'znawa z musu, e z musu

nawet kama" — poczm zaraz te same okruciestwa

ponawiano, dopóki urywkowe sowa ofiary, srog chost
w}'cinione, po kilku tygodniowj mczarni, nie odkryy

w znacznej czci przeniknionój przez tyrana tajemnicy.

Tym sposobem pierwsz nieco pewniejsz wiadomo o to-

ivarzystwie patryotycznem i jego rozgazieniu, otrzyma

carewicz z Zamocia, i zaraz kaza aresztowa Teodora

Morawskiego, który jednak zdoa umkn za granic*).

*) Wielki ksi zacz przeladowa Morawskiego zaraz po

zawizaniu towarzystwa patryotyczuego , za wydawanie pism libe-

ralnych, Gazety codziennej, Kroniki, Orla biaego; kaza mu
udzieli dymissy z posady sekretarza w ministeryum spraw we-

wntrznych. W r. 1S25. Konstanty przywoa go do Belwederu,

czyni mu kwestye okazujce, i mia przekonanie wewntrzne
o istnieniu rozlegego sprzysieuia w kraju, i kaza go uwizi

Moctmacki powstauie 1. lo



242

W skutku zezna ukasiskiego nastpio powtórne le-

dztwo i wizienie wielu innych osób; za wane zdarze-

nia w Petersburgu, (o których tu, o ile dotycz, dziaa
towarzystwa patryotycznego polskiego, wspomnie wypada),

we dwa miesice póniój, bo dopiero w lutym r. 1826.

spowodoway uwizienie czonków komitetu Sotyka, —
i wszystko wywieciy.

Pierwsze chwile po zejciu Alexandra, wyprowadziy

na jaw zamachy knowane w carstwie od lat dziesiciu,

dce do nadania temu pastwu innego ksztatu, innych

urzdze wewntrznych, wietne i "wielkie w pomyle,

uomne w wykonaniu. Skutki napoleoskiego najazdu,

i jego odwetu dokonanego przez Moskw na ziemi fran-

cuzkiój, po czci skutki edukacyi cudzoziemskiej wy-
szych klass, niezgodnój z zasadami caratu, silnie si

wyraziy midzy rokiem 1814. i 1825. w wojsku mo-

skiewskiem, spodziy zamt poj, z którego jednak —
co nadewszystko uderza, coby powinno zosta w pamici

ludów sowiaskich, — utwierdzio si w mniemaniu

najwiatlejszych Moskah, w mniemaniu wielkij czci
arystokracyi moskiewskiej, to przekonanie: „e Moskwy

inaczj zrewolucyonizowa to jest uwolni i owieci nie

mona, jak przez obcicie jej ogromu", — przez rozkad

kolosu na tyle prawie pierwiastków z ilu powstawa.

Rzecz szczególniejsza! Kiedy Polska po rozbiorze do tego

tylko zmierza pomiertnym dostatkiem swoim, eby znowu

spoi rozerwane czci, Moskwa w tym samym czasie or-

ganizuje w sobie ruch majcy na celu rozprzenie pa-
stwa. Niezapuszczajc si w szczegóy historyi zwizku

rosyjskiego, nadmieni tylko co zdaje si by koniecznie

u karmelitów. Komissya ledcza przez dwa miesice badaa Mo-

rawskiego, lecz gdy si wszystkiego zapar, uwolnia. W kilka

tygodni potem odkryto w Zamociu zamach ukasiskiego, a sku-

tkiem nowej jego indagacyi wypada potrzeba uwizienia Mo-
rawskiego.
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potrzebne do w)'janienia jego stosunków z towarzystwem

patiyotycznem polskiem.

Ju w roku 1815. i na pocztku 1816. zja\\ia si

w wojsku nioskiewskiem które z Francyi wracao, myl
dokonania sil zbrojn reformy politycznej. Rewolucya

w obozie, w instrumencie wadzy, w kraju który naro-

dem nie jest, i nigdy nim nie bdzie bez okrzesania

despotyzmu jednj woli, poniajcego rzdzonych, lecz

potrzebnego do zachowania aglomeratu: mogo by co
mdrszego, co wicej obiecujcego czowieczestwu w tym

klimacie, pod tym stopniem geograficznej szerokoci?

Towarzystwo takie cele majce, zaoone przez dwóch

Murawiewów i ksicia Trubeckiego w Petersburgu, róne

przechodzio koleje; w r. 1817. nazywao si zwizkiem

„wiernych synów ojczyzny;" w r. 1818. zwizkiem ..dobra

powszechnego" czyU „zielonj ksigi;" w r. 1821. pozornie

ustao w Moskwie dla tych tylko osób, które jego postp

tamow^ay, rzeczywicie za silniej wzmógszy si, dziaao

odtd na pónocy pod kiemnkiem komitetu petersburskiego,

na poudniu pod kierunkiem komitetu tulczyskiego. Dwaj

znakomici ludzie, Rylejew i Pestel, stali na czele tych

dwóch komitetów. Szczególniej idee Pestla charakter spi-

sku do tego podniosy stanowiska, aby pastwo rozdzieh

na tyle czci udzielnych z ilu pow'stao; i tylko federa-

cyjne, naksztat stanów zjednoczonych Ameryki pólnocnj,

ustanowi miedzy niemi stosunki. Pestely tylko w przy-

szoci i ledwoby rzec nie trzeba, e wicj zajmowao
go to co ma nastpi po rewolucji , nieh jej wykonanie.

Peen myli organicznych, rzuca na papier rysy obrazu,

który jego imaginacy tak silnie zaprzta: Inflanty, Esto-

nia, Kurlandya, Nowogród, Twer, miay stanowi pro-

wincy Kamogórsk; za Ai-changel, Jarosaw, Woogda?
Kostroma, Perm, j^ro^^^mc)'^, pónocn (siewiernaja). y-
dom polskim i moskiew^skim oddzieln naznacza posad, —
potem chcia dla nich w Azyi obmyh przytuek. Rzeczy-

16*
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pospolitej tylu wolnych plemion, ile moskwa ujarzmiaa

od biaego do czarnego morza, rzd tymczasowy, prze-

chodni mia utorowa drogg. Jakie byy rodki do wy-

konania tego olbrzymiego planu? Rewolucya w wojsku,

którj przykad nastrczay owczasowe wstrznienia

w Hiszpanii, Neapolu i Piemoncie. Co si miao stad

z carsk rodzin? Pestel rzek do Poggio, jednego ze

spiskowych: „trzynacie ofiar potrzebuj, — chocia to

rzecz okropna i kobiety marnowa; jeeli za i za granic

musimy zabija, to temu koca nie bdzie. Wszystkie

wielkie ksine maj dzieci. Wypadaoby je raczj od-

sun tylko od tronu." Pestel nie by bez ambicyi; sobie

zastrzega dziesicioletnie rzdy po rewolucyi, wojsko

chcia zatrudni wskrzeszeniem rzeczypospolitych greckich,

a po dokonaniu wielkiego dziea zosta mnichem w Ki-

jowie. W r. 1823. nasta)^ inne, jeszcze rozleglejsze

pojcia. ZwizelL siawiaski przez Boryssowa przedsi-

bra kraje sawiaskie rónj wielkoci, Moskw, Polsk,

Wgry, Czechy, Morawi, Dalmacy, Kroacy, Serbi

zjednoczy w rzeczpospolit federacyjn, i przyda do tego

ogi'omu Multany i Wooszczyzn. Zetknienie si takich

wyobrae z ideami Pestla byo atwe i naturalne. Jako
w r. 1824. zwizek siawiaski pobrata si z tulczyskim.

W Polszcz przejtj duchem swego powstania guche

kryy pogoski. Dno spisku rossyjskiego , szczegól-

niej na poudniu, przypadaa do miary z namysami

Polaków. Jeden z braci cara by w Warszawie. Co z nim

pocz, jeeliby wj^padao powici ca rodzin panu-

jc interessowi sowiaszczyzny ? Nie stanie-h na czele

Polaków i korpusu litewskiego dla pognbienia rewolucyi

zacztj w Petersburgu i na Ula'amie? Ta myl niepo-

koia spiskowych Rossyan i bardzo si radowah gdy doszo

ich wiadomoci, e Polska take o swojem zamyla oswo-

bodzeniu. Od tej chwih zaczh rachowa na pomoc nasz.

Wzajemna bya ch porozumienia si, zniesienia w to-
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warzystwie patryotycznem polskieiii. Komitet centralny

warszawski poleci by jeszcze w roku 1822. czy na po-

cztku 1823. jednemu z agentów swoich w Wilnie, roz-

pytywa si , czyliby czego wojskowi rossyjscy nie przedsi-

brali? Z gubernii kijowskiej, z okolic Tulczyna rozmaite

o tem wiadomoci przekraday si do Warszawy i prawie

byo rzecz, pewn, e w wojsku moskiewskiem rozga-

zione rewolucyjne istnieje sprzysienie, gdy Ossoliski

i Jabonowski, którzy czsto zwiedzali Woy i Kijów

dla swoich i towarzystwa interessów, stwierdzili prawdzi-

wo wspomnionych pogosek. Na tój wic zasadzie jeden

z czonków komitetu trzech^ Ivrzyanowski uda si do

Kijowa, (jeszcze przed wejciem Sotyka do zwizku),

raczj jednak dla wybadania spiskowych Rossyan, nieli

zawarcia midzy niemi i towarzystwem patryotycznem

jakiej bd umowy. Moskale z swj strony wyznaczyli

Bestuewa-Rjumina i Mura^viewa. Ci mieh upowanienie

do traktowania; lecz Krzyanowski owiadczy z góiy,

e tylko porozumie si i zbliy pragnie, a do ukadów

nie ma jeszcze penomocnictwa. Sza przeto rzecz opo-

rem jak sdz ze szkod obudwu zwizków. lu-zyanowski,

zwykle uprzedzajcy, porywczy, w tem jednak zdarzeniu

by zbyt przezorny, zbyt podejrzliwy , moe zbyt niemia}'.

Nie atwo dawa wiar Bestuewowi ofiarujcemu Polszcz

imieniem zwizku rossyjskiego dawn niepodlego. „Czas

— mówi Bestuew — aby si Polacy i Moskale niena-

widzi przestali. Interes obud^Mi narodów jednaki, -

zwizek rossyjski wszystko uczyni co trzeba do zatarcia

przedzielajcej ich nienawici. " Nastpnie wystawiaH Krzy-

anowskiemu delegowani Rossyanie potrzeb poczenia

wspólnych usiowa i wkadali na Polaków obowizek

przeszkodzenia W. ksiciu aby nie stan na czele korpusu

litewskiego po wybuchnieniu rewolucyi w carstwie. I w tej

mierze, (rzecz szczególniejsza! do niczego si nie chcia

zobowiza Krzyanowski, cho natenczas móg wszystko
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w zwizku! Tak dalece jest prawd, e niektóre chara-

ktery, silne nawet, trac hart w chwilach stanowczych.

Powiedzia jednak Bestuewowi, e jeliby korpus litewski

mia si§ owiadczy za W. ksiciem, w takim razie sdzi,

iby zwizek polski podj si go rozbroi. Czy nieufno,

czy brak dokadnych wiadomoci o naturze i celach spi-

sku rossyjskiego, sprawiy, e K^rzyanowski w cigu tj

pamitnej rozmowy, z którj gdyby by lepszym dyplo-

mat, tak wane skutki wynikn mogy, gówn kwesty

przymierza midzy dwoma spiskami, do póniejszego

odkada czasu, do formalnj ugody pomidzy ich naczel-

nikami, i wicej bada, wyrozumiewa Eossyan, nieli

traktowa z nimi, — co im si oczywicie podoba nie

mogo. Bya mowa o granicach i o przyszj formie

rzdu w Polszcz. Nie bez zadziwienia dowiedzieli si

delegowani rossyjscy, e Krzyanowski i niemia upowa-

nienia do rozstrzsauia z nimi tój materyi i niewiedzia

nawet jakieby mogo by zdanie w tym wzgldzie pol-

skiego zwizku, „który jeszcze si nad tern niezastanowi."

Bestuew nie pojmowa jak mona zamyla o powstaniu

bez okrelenia ksztatu wadzy kierowa niem majcej;

szeroko si rozwodzi nad tem, e dobrze zrozumiany

interes powinienby skoni Polaków do zaprowadzenia

u siebie po odzyskaniu niepodlegoci takiej formy rzdu,

jak maj zjednoczone stany Ameryki pónocnj, ile e
i Rossya tego wzoru trzyma si postanowia; nakoniec

wystawia potrzeb wyranj pod tym wzgldem deklaracyi

ze strony zwizku polskiego; a gdy Krzyanowski, nie-

wiedzc co mu na to wszystko odpowiedzie, zrobi mu
uwag, e si zbytnim zapaem unosi, Bestuew rzek:

„bez entuzyazmu nic wielkiego nie zdziaamy."

Pierwsza tedy konferencya w K^ijowie zesza prawie

na niczem. Wicej cokolwiek otwartoci, szczególniej za
wicój decyzyi ze strony Krzyanowskiego, byoby moe
obudwu spiskom lepszy obrót nadao. Bestuow by to
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mody republikanin, terrorysta. Krzyanowski tla mu
do zrozumienia, e aden Polak nie zmaza jeszcze rk
swoich krwi panujcego, — gdy szo o rodki zatrzyma-

nia li^onstantego w Warszawie. Ta maxyma, do pospo-

lita w kraju naszym, nie czynia wielkiego zaszczytu

polskiej konspiracyi w mniemaniu zapalonego Rossyana.

Krzyanowski, nie mogc dugo bawi w Kijowie, upo-

wani Gródeckiego do utrzymywania dalszych stosunków

midzy deputowanymi zwizku rossyjskiego i komitetem

centralnym polskim: w tym celu zaznajomi Gródeckiego

z Bestuewem a sam wróci do Warszawy. Druga kon-

ferencya, take w Kijowie, odprawiaa si midzy Pestlem

i Jabonowskim na pocztku roku 1825. w domu ksicia

Wokoskiego. Pestel nie by kontent z Polaków. Ubo-

lewa nad ich nieczynnoci, i mia racy, bo rzeczywicie

spiskowi polscy stronili od Rossyan. Z rozmowy Krzy-

anowskiego z Bestuewem powzi nienajkorzytniejsze

wyobraenie o energii naszego sprzysienia , a we wstr-

cie od rozlewu krwi panujcych widzia przywizanie do

osoby carewicza i ledwo e nie posdza Polaków, jakoby

mu dopomódz zamierzaU do wstpienia na tron moskiewski

po wybuchnieniu rewolucyi w Rossyi. Tyle podejrze

wzniecia w pospnym jego umyle wygórowana przezorno

Krzyanowskiego. Jabonowski stara si go zaspokoi,

„lecz" — rzek do niego Pestel, — „czemu nakoniec wy-

ranie nie powiecie jakie s wasze zamiary? Niemasz

rodka dla was: musicie by albo z nami, albo przeciwko

nam! My bez was potrafimy si uwolni, — lecz wy,

jeeh i z tej sposobnoci, która si wam sama teraz po-

daje, korzysta zaniedbacie, to nigdy nie odzyszczecie

waszego bytu." Pestel, wychodzc z tego samego punktu

co Bestuew, da od Jabonowskiego uroczystj dekla-

deklaracyi co do ksztatu rzdu w Polszcz niepodlegej.

„Cocie pod tym wzgldem uchwalili w Warszawie ? " za-

pytywa, gdy o co innego moskiewskim chodzio spisko-
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wym, o co innego polskim; lubo przeciwko jednemu zma-

wiali si uciemiycielowi, u tamtych wszelako natura

wadzy, u tych byt i ziemia byy gówn rzecz. Jabo-

nowski odpowiedzia, e przedewszystkiera idzie towarzy-

stwu patryotycznemu o odzj^skanie niepodlegoci Polski

w tych samych granicach jakie miaa przed drugim roz-

biorem (?), da przeto od Pestla równie uroczystj

deklaracji: czyli zwizek rossyjski na tak niepodlego

zezwala? „Dopiero po takiem zarczeniu — mówi Jabo-

nowski, — moglibymy z sob wej w blisze ukady."

Trzeba ^^^edzie, (bo to jest nawet potrzebne do chara-

kterystyki obudwu spisków), e pierwj nieco i jeszcze

przed konferency Bestuewa z Krzyanowskim, ywe
zachodziy spory o granice dawnj Polski midzy niektó-

remi zwizkowemi rossyjskimi. Nie od razu i nie wszyscy,

jak Pestel, pojmowah róno-plemienn rzeczpospoht sa-

wiask na tak ogi'omnej przestrzeni. Wielu si zdawao,

e rewolucya w Moskwie nie powinna caoci pastwa

narusza. „Cóto s zabrane Polszcz gubernie?" — mó-

wih oni
, „ oto Biaa-Ru , Czarna-Ru , Litwa hodownicza,

wreszcie Kijów, Woy, Podole, kolebka ruskiego narodu

wydarta naszym przodkom przez Lit\Ninów i Polaków!

My chcemy wolnoci i niepodlegoci Polski, ale nieche

ona do wydartj sobie naszj ziemi nie roci adnego

prawa." W brew ogólnemu deniu do zwizku do zindi-

widualizowania wszystdch sawiaskich ludów, aeby jako

stany niepodlege skaday federacy, te i tym podobne

uwagi trafiy do przekonania wiatlejszych nawet Moskah.

Lecz zawsze gdy ta rzecz bya na stole, Polska miaa
w Pestlu gorliwego obroc. On i Bestuew przekony-

wali sw}^ch kolegów, e jeszcze wtedy nie*byo na wiecie

pastwa, które si dzisiaj Wszech-Rossy zowie, kiedy

owe prowincye ju do Litw}'. ju do Polski naleay; e
Polska posiadaa te ziemie na zasadzie swj unii z Litw

.

e ta unia bya najwitszym aktem politycznym; e do
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takiego aktu wszystkie ludy em'opejskie d i dy
powinny; e zaprzecza Polszcz praAv, które tym spo-

sobem nabya, jestto naraa Rossj^an na wzgard caego

wiata, jestto czyni ich spólnikami haniebnego rozboju,

którego si Katarzyna dopucia i jj przymierzecy. Te

przeoenia sprawiy swój skutek. Zgodzono si aby od-

stpi Litw Polakom, ale jak przyszo do oznaczenia

granic Lit'n7 , nowe nastpio nieporozimiienie. Nie chcieli

poj niektórzy, eby Ru-Biaa, i Ru-Czama miay

skada Litw. Wszelako ponawiane perswazye Pestla

przytumiy le zrozumian mio narodowoci w zwi-

zku rossyjskim i skoniy go do odstpienia caej Litwy

Polszcz z Bia i Czarn Rusi. Lecz niedo na tem!

Znowu powstay w zwizku gosy, uczniów Karamzyna,

gównego pierwiastkowych dziejów niskich faszera: —
„Litw niechaj sobie wezm, bo do nich z prawa naley,

ale Wo)'nia i Podola, ale osobliwie Ukrainy odstpi im

nie moemy, bo to odwieczna ojczyzna Rossyan. „Aeby
krótko skoczy, Pestel wzi si na taki sposób. Na-

samprzód zapytywa: jak dugo Rossya te kraje posia-

daa? — Od Wodzimierza W. do opanowania ich przez

Litw lub Polsk, przez lat trzysta. — Powtóre: Polska

i Litwa jak je dugo posiada}-? Lat piset. Potrzecie:

czy pierwej Rossya czy Polska je posiadaa? Rossya —
odpowiedzieli zwizko^wi nietykalnoci pastwa cili prze-

strzegacze ..A wic, — tak argumentowa Pestel na

zasadzie owych trzech zapyta i odpowiedzi, — „skoro

Polska i póniej i duój jak Rossya te kraje posiadaa,

przeto do Polski nie do Rossyi nale; bo jeeh kto

zechce odbiera Rossyi co przez lat piset nabya, gdzie

si Rossya podzieje? „Móg wic Pestel zagadniony o da-

wne granice naszego kraju, miao zapewni Jabono-

wskiego, „e ta kwestya nie ulegnie adnj trudnoci

w zwizku rossyjskim " bo opinia zwizku pod t\in wzgl-

dem i widzenia rzeczy polskiej byy jego dzieem. Co do
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formy rzdu, gdy Pestel jak pierwj Bestuew, zaleca

stany zjednoczone pónocnej Ameryki, wtedy owiadczy

Jabonowski (jednak nie w imieniu zwizku) e podug
niego monarchija konstytucyjna byaby dla Polski naj-

waciwsza, niepamictajc, e król bardzo le figurowa

w kreacyi Pestla ród tyu rzeczy pospolitych sawiaskich.

I ta przeto konferencya ani na jeden krok dalej nie

posuna rzeczy dwóch zwizków. Niezrczno, leko-

mylno, opieszao Polaków w tych stosunkach z Mo-

skalami, przechodz wszelkie wyobraenie: wszystko mo-

na byo zrobi — oni nic nie zrobili gdy nadesza sta-

nowcza chwila. Dnia 26. grudnia 1825. zapytuje si

wreszcie Murawiew Moszyskiego imieniem rossyjskiego

zwizku : „ czy Polacy powstan gdy 3. i 4. korpus zacznie

rewolucy?" — i nie znajduje w Moszyskim czowieka,

upowanionego do udzielenia mu odpowiedzi, któraby

bya moe zmienia posta pónocy. Nie chcia si nawet

Moszyski podj przesania hstu Murawiewa pisanego

w tej materyi do komitetu warszawskiego, a unin ba-

wicy w Warszawie, umocowany przez zwizkowych

Rossyan do porozumiewania si z Polakami, nie wszed

z nimi w adne stosunki; Krzyanowskiego nawet unika,

i dopiero gdy wybuchno powstanie w Petersburgu, chcia

si by z nim bliej zapozna w domu matki Jabono-

wskiego.

Porozumienia si ze spiskiem rossyjskim, ztd jaka

wspólno interesu naszj niepodlegoci i swobód moskie-

wskich, prdzej lub póniej odnowi si mogca, w ogól-

noci zajcie brzemieniem tego czasu w mnogie i wane
dla caj sowiaszczyzny pomysy, wypadki, — wszystko

to zapewnia towarzystwu patryotycznemu pamitn kart

w dziejach, lubo z reszt przyzna trzeba, e szczUwa

sposobno, która si znowu nie tak prdko zdarzy, bya

przez nas zaniedbana, prawie odrzucona. Spiskowi Ros-

syanie rzecz swoj i polsk dobrze pojmowaU; przyst-
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powali do ukadów z otwartoci, z dobr, wiar, lecz

niestety nie znaleli w polskim zwizku czego szukali:

wzajemnej otwartoci i tej samj co ich oywiaa chci

wspólnego dziaania. Krzyanowski i Jabonowski mieli

w swym rku los pónocy. Od nich zaleao (mówic

to polegam na pewnych wiadomociach zasigiiionych od

samych Rossyan w Warszawie, jak n. p. unina) przy-

spieszenie, nawet udeterminowanie cliwih rozpoczcia re-

wolucyi moskiewskiej na poudniu, przez uroczyste zape-

wnienie, e Polacy w tj samj chwili powstan w massie,

i zatrzymaj wielkiego ksicia w Warszawie. Spisek

rossyjski chcia si bowiem ubezpieczy przeciwko flan-

kowemu ruchowi carewicza. Kilkakrotnie i nie bez po-

wodu aUli si Pestel i Bestuew na niepojte w polskiem

towarzystwie przewoki, na niepotrzebne i niepolityczne

przy zasadach monarchicznych obstawanie, na niedbalstwo

w utrzymywaniu cigych z komitetem tulczyskim sto-

sunków, na ma wiar w szczero spiskowyck Rossyan.

Win z tego wzgldu samym Polakom przypisa trzeba.

Co robi wtedy komitet pod sterem Sotyka, zoony
prócz Jabonowskiego i Ki"zyanowskiego , z Plichty,

Grzymay, Maachowskiego i ks. Dbka? Czemu I\i'zy-

anowskiemu, czemu Jabonowskiemu, lub komu innemu

wjTanj nie da instrukcyi jak maj mówi z Rossyanami,

do czego si zobowiza imieniem Polski, imieniem wojska

polskiego, któreby byo w kadej chwih stano pod bro-

ni? Tego wszystkiego nie pojmuj. Leki popoch zrz-

dzony przez uwizienie i badanie czonków pierwszego

komitetu, wzrasta li w miar jak mijao niebezpiecze-

stwo odkrycia dalszych obrotów wolnego mularstwa na-

rodowego? A nawet choby i tak byo, choby w istocie

wszystko miao by odkryte: czyli dla tej wanie przy-

czyny nie wyjjadao tem skwapliwiej porwa za or,
osobliwie po otrzymaniu pewnej wiadomoci o sprzysi-

eniu w wojsku moskiewskiem ? Czyli rewolucya zaczta
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w Warsza-wie przy takiem w ziemiach zabranych rozga-

zieniu towarzystwa patryetycznego
,
przy takiem nastro-

jeniu gów w armii moskiewskiej (caa dywizya huzarów

w gubernii woyskiej i kijowskiej naleaa do zwizku)

nie byaby natychmiast organa caój pónocy? Bya
do tego lepsza pora jak albo w ostatkach ycia Alexandra,

albo w pierwszych po jego zgonie chwilach, naraajcych

na szwank cae mocarstwo? Lecz o tem nie mylano

w górnj kapitule warszawskiej. Czonkowie towarzystwa

polskiego mianowicie po rozbiciu pierwszego komitetu,

to jest Krzyanowski, Grzymaa i PUchta, — albowiem,

zdaniem mojem, ukasiski nie byby si waha ani je-

dnj chwili, ~ wychodzc z tj zasady, e bardzo wiele

czasu do przygotowania umysów potrzebuj, nie mieli

zdaje si na uwadze, e wród pewnych okohcznoci naj-

lepszem przygotowaniem, najlepszem materyaem do re-

welucyi jest jj zaczcie, e nie zacz rewolucyi w takiej

porze jestto szkodzi pubhcznj sprawie. Wszake, eby
si uzbroi w domu, wyj w kilku z broni na uhc
o godzinie umówionj — do tego niepochybnego kresu

kadej konspiracyi, dotrze, moe i nie zamierzali. Re-

wolucya ich zdaniem, sama miaa wybuchn w ludu,

albo mieh j zacz moskale, — a potem toby si j
jako urzdzio. Tem bardziej zadziwia brak tj ostate-

czno] determinacyi , e w trzecim komitecie (pod Soty-

kiem) ambicya wielu, której ja przynajmniej nie poczy-

tuj za szkodliw w spisku, do wysoko sigaa. Kto

czem mia zosta po rewolucyi naprzód oznaczano ; i tak

n. p. ju by namiestnik gotowy; jednym podobay si

ministerya, drudzy na dziedzicznym tylko przestawali

parostwie. Ale kto mia da haso ludowi i wojsku —
to ultimatum zwizku, opatrznemu poruczano losowi.

Wyjtek wtj mierze trzeba zrobi co do Krzyanowskiego.

On mia w sobie do onierskiego ducha, eby w ka-

dj chwih wyj na uUc i zawoa, „do broni rodacy!"
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Lecz on nie by panem swj woli; wreszcie wtenczas ju
Chopickiego za naczelnika si}' zbrojnj przeznaczano,

radeqfi o nim bez niego. Tym sposobem komitet towa-

rzystwa patryotycznego, wcignwszy cay kraj w swe

dziaanie, dy szybkiemi kroki, nie do tego eby czy-

nem hazardownym, ruszy wszystkie nagromadzone przez

siebie materyay, i zapali wojn w Polszcz, ale, eby
cierpie za tak chwalebne przygotowania do insuiTekcyi,

eby si prawowa w Polszcz konstytucyjnej z wadz,
która jego zamachy przenikna, eby zainteressowa

w ^vizieniu cay naród, ca Eui*op, eby nakoniec da
sposobno senatorom polskim

,
pod któiych sd t spraw

wytoczono, objawienia mocy i uieugitoci charakteru pol-

skiego w obliczu moskiewskiego samowadztwa. Z koron

cierniow na gowie mia ten zwizek missy by tylko

jednym z porednich szczeblów, po których Polska zbli-

aa si do ostatniej walki swojj; ale dziaa — nie.

Do tego nie mia ani mocy ducha, ani bystroci w po-

jciu chwili stanowczj, ani energii.

Nie bd opisywa katastrofy zwizku sawiaskiego,

Krew zbryzgaa tron Mikoaja i ochrzcia t inicyatyw

w Rossyi. Wielkie zamysy le w}'konane nie trac swego

walom, i nie jest jeszcze czcz utopi, dla tego, e si

nieudaa, taka rewolucya moskiewska jak Pestel i Ry-

lejew pojli. Jeeli rozwaymy, e myl zjednoczonych

wzem federacyjnym stanów sawiaskich, to jest myl
rozbioru Wszech -Rossyi na kraje niepodlege, wzniecili

w sobie synowie bojarów, ci, których m-odzenie nad gmin

ciemny i barbarzyski w Moskwie wywyszao, któiych

majtek czy z interessem caratu, z interessem niewoli,

dziercj w klubach swoich ten potworny ogrom, któiym

si umiechay wszystkie wzgldy despotyzmu ugrunto-

wanego na tj kacie uprzywilejowanój nie prawem, lecz

maksymami wadzy; jeeh osobUwie rozwaymy, e mimo

staranne, przez zdrow polityk rzdu, zatarcie ladów
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spisku, który zamierza podobu reform pastwa, ty-

sice przedniejszych rodzin od zatoki finlandzkiej do kau-

kazu poredni lub bezporedni, dalszy lub bliszy udzia

w nim wziy
;
jeeli osobliwie wspomnimy sobie , e za

wynalazek tej niebezpieczno) myli rozumni i szlachetni

ludzie gowy swe podali w rce katowskie: to zapewne

w bliskiej moe przyszoci ujrzymy jak przez mg i dla

nas i dla nich szczliw dol, czasy pikniejsze, pónoc

rozjanion z uieprzebrodzonj nocy.

Lkliwe i niezrczne patryotów polskich z rosyjskiemi

negocyacye, na ten raz ten tylko skutek wziy, e si

nowy car dowiedzia w Petersburgu o naszem sprzysieniu.

ledztwo Pestla, Bestuewa, Murawiewa, czci potwier-

dzio, czci uzupenio zeznania ukasiskiego chost
wycinione w Zamociu. Nastpia tedy ze strony rzdu

sroga reakcya, i ten to odwet wadzy wyrywajcy taje-

mnic z ukrycia, jak si z^yykle dzieje na wiecie, bardzij

tylko jtrzy umys narodu, i bardzij go nieli spisek

rewolucyonizowa. Jestto punkt wany w historyi naszego

pitnastoletniego królestwa, bo si o niego zahaczya ta-

jemna usilno ludu chccego zerwa obce pta, tak, e
odtd konspiracya niejako otwarcie, razem z pubhcznem

dziaaniem, do ostatniego swego aktu zmierza. Niepo-

pularn wadz odkryte i nieodkryte spiski jednako do

upadku popychaj.

W styczniu i w lutym r. 1826 mnóstwo skompro-

mitowanych osób wiziono w Warszawie i ziemiach za-

branych. Jabonowski wzity na Woyniu objawi ca
sabo, Ogiski ca nikczemno swego charakteru.

Ale to s w tj cikiej próbie jedyne przykady uo-

mnoci gowy i serca! Wszyscy reszta dowiedh tgoci

ducha i wytrzymaoci w nieszczciu. Jabonowski je-

cha do Petersbm-ga z mocnem postanowieniem, wyspo-

wiadania si ze wszystkiego carowi, bo mniema, e je-

eh wszystko odkryje, wszystko ocali. Podug niego tak
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ogi*omna liczba nalecych do zwizku, nawet u nieo-

graniczonego samodziercy zrodzi miaa potrzeb po-

wszechnej amnestyi. Niebaczny! Zapomnia, e absolu-

tyzm w odwecie zemsty ofiar nie liczy. Dla tego to Ja-

bonowski cho móg ratowa si ucieczk, Avola czeka

u siebie na feldjegra i kozaków, a w Petersbm'gu wszy-

stko co wiedzia rozpowiedzial szczegóowo carowi, pod-

niecajcemu go do wielomówstwa obietnic, e wszystkim

przebaczy. W Warszawie panowa przez te czasy naj-

okropniejszy teiToryzm. Mikoaj podpisa bratu blankiety

na gowy i wolno wszystkich Polaków. We dnie wic
i w nocy porywano ludzi do wizienia bez adnej uwagi

na konstytucy; obj ich w sobie nie mogy ani karme-

lity, ani paac Brylowski; musiano wic inne pomniejsze

zapenia kryjówki, jakoto marcinkanki i lochy ratuszowe,

Krzyanowski siedzia spokojnie u siebie, cho wiedzia,

e lada moment bdzie wzity, cho móg take w ucieczce

znale ocalenie. Zwizkowi oficerowie puku strzelców

konnych gdzie suy, i reprezentanci innych gmin woj-

skowj^h, zebraU si okoo pónocy w jego kwaterze,

w wigili tego dnia, w którym mia by powoany do

karmehtów. ~ „Albo wsiadaj na ko i tej samej chwiU

zaczynaj rewolucy , albo zmykaj '• — mówiU do niego ci

koledzy, ofiarujc mu w pierwszym razie pomoc caego

garnizonu stolicy, w drugim powóz ju zaprzony, [pie-

nidze i paszport za gramc. Lecz daremne byy te

przeoenia popierane zakhnaniem i najtkliwszemi proby.

Jeden z owych oficerów, B — , uklk przed Krzyano-

wskim chcc go koniecznie skoni, eby albo ucieka

albo wpad do Belwederu z szasserami, którzyby byli za

nim, jakto mówi, poszh i do pieka; bo lirzyanowski

byoto boyszcze tego puku. „W Warszawie" — mówi
na to, — daoby si wszystko zrobi, ale coby potem byo?
niewiem, i sprawy krajowej naraa niechc, wol cierpie

jak ch'utlzy." Nie da si uprosi i poszed ze dniem do
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klasztora karmelickiego. Komraissya do badania jeców
stanu rozpocza swe prace pod sterem Stanisawa Za-

mojskiego, prezesa senatu. Czonkowie jj byli: dwaj

Grabowscy Stanisaw i Franciszek, Nowosilcow, Hauke,

Kuruta, Mohrenhejm, Rautensztrauch , Krywcow i Ko-
zakow.

Przez cay rok trwaa inkwizycya pod wpywem musu

administracyjnego, z pogwaceniem wszelakicli fonn za-

strzeonych prawem. Stan ledztwa niós tego na sobie

ceci. Fatalne Jabonowskiego przedsiwzicie wyzna-

wania wszystkiego, dostarczao szczegóów, przysparzao

polak, mnoyo liczb ofiar, wp}'wao nadzwyczajnie

w pogorszenie pooenia jeców stanu. ukasiski we-

zwany przez kommissya z Zamocia odsoni swe rany

jeszcze niezagojone, i zawoa: „Uwacie panowie czy

to prawd by moe co w takich boleciach wyznawaem",

i tak by straszny widok tego mczennika spraw}' naro-

dowj, e poruszy nieczue nawet narzdzia obcego de-

spotyzmu. Wielki ksi uy dziwnego i pewnie w a-
dnym procesie niepraktykowanego rodka zniewolenia

Krzyanowskiego: kaza mu pomedzie, e jeeli nie po-

twierdzi zezna Jabonowskiego natychmiast ogosi dru-

kiem pisane do niego Usty osoby, która jemu pomerzya

sw saw. To co mówi Jabonowski prowadzio Krzy-

anowskiego na rusztowanie: wola jednak, nie (kompro-

mitujc nikogo) przyzna si , e jedzi uzbraja Ukrain

i zawiera ukady z spiskowemi moskiewskiemi, nieli

przez stae zaprzeczanie tego gównego czynu, narazi

honor kobiety, która go kochaa. Umiski na wezwanie

cara uwiziony w Toruniu d. 21. lutego 1826, sprowa-

dzony potem do Warszawy pod stra dla konfrontacji

z swemi donosicielami, to tylko przyzna, e by zaoy-
cielem towarzystwa patryotycznego, wszelkie za kwestye

co do zamiarów i rozgazienia jego, zbywa w}Tanem
uwiadczeniem, e w tój mierze cigle milcze bdzie.
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Aii(li-zej Plichta, równie ciko jak Krzyanowski skom-

promitowany, ale przenikajcy szalbierstwo inkwizytorów,

równie Jabonowskiego odkrycia; jak Krzyanowskiego

tych odkry przyznawanie zrazu modyfikowa, potem

ochwiewa w gruncie, tak, aby potem prawo za co si

uchwyci nie miao. Na nim jednym rzecz ledztwa, przez

Jabonowskiego naprzód pomknita, zatrzymywaa si

w tych punktach , za któreby gardem trzeba byo przypa-

ci. No>70silcow mówi, e komissya nie indaguje Plichty,

lecz stacza z nim krwawe bitwy. Albert Grzymaa w dzie-

si dni po uwizieniu napisa kilkoarkuszowy list do

wielkiego ksicia, w którym miao jego samego obwinia

o podkopanie dziea Aleksandra, to jest poczenia Pol-

ski z Rossy i jego obcia wszelkiemi skutkami, jakieby

z tego na przyszo wynikny. O sobie pisa autor listu,

„e jeeM wielki ksi szuka zemsty za opór, który sam

wywoa w kraju sw arbitralnoci, jeeli koniecznie po-

trzebuje mczennika , to go w nim (w Grzymale) znajdzie

hez obrony.'-'- Zeznania Jabonowskiego przywodziy nie-

których spiskowych do rozpaczy: Sabiski obruszony do

ywego jego bezczelnoci, porwa si na niego w przy-

tomnoci wszystkich czonków komissyi, chcia go udusi,

a potem sam sobie gardo podern. W toku iudagacyi

Gustaw Maachowski, jeden z czonków ostatniego komi-

tetu, potrafi si uwolni szczególniejszym sposobem. Zna-

leziono midzy jego papierami list, w którym z najwi-

kszem obm-zeniem powstawa na cara, e takich ludzi

jak Grabowski Franciszek, jak MiczjTiski i t. d., którzy

kiedy w piywatnj mieU zostawa kondycji, porobi wo-

jewodami, e tacy tylko zasiada powinni w senacie pol-

skim, których herby od wieków syn blaskiem nieska-

,
zitelnym, i t. d. Otó to arystokratyczne oburzenie m"a-

towao Maachowskiego; poniewa kiedy mu ten Hst po-

kazano jako dowód jego osobistej niechci przeciwko mo-

nai-sze, wtedy Maachowski obracajc rzecz na wspak

Moclinacki powstanie 1 i<
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rzek do inkwizytorów; — „raógem nalee do zwizku
rewolucyjnego, skoro nawet za zle cestarzowi poczytuj,

e senat, to ciao anti- rewolucyjne, zeszpeci nowych

ludzi nazwiskami?'' Kommisya niepojmujc, e mona
by zarazem i arystokrat z przokoiiania i czonkiem

zwizku majcego na celu niepodlego Polski, nie wcho-

dzc, e co innego jest powstanie, a co innego rewolucya,

uznaa t racy za dostateczn i uwolnia Maachowskiego,

który widzc z wasnego dowiadczenia jak s zbawienne

pr}'ncypia arystokratyczne w nieprzyjaznych nawet sto-

sunkach z wadz monarchiczn, cile ich i potem, w po-

wstaniu naszem przestrzega.

Z tom wszystkiem wtpliwoci niepodlega, e pomimo

zaprzecza , albo niejednoci w przyznawaniu tego czego

zaprzeczy nie mona byo, caoroczne ledztwo admini-

stracyjne zawierao w sobie do obfite materyay do na-

rzdzenia kilku rusztowa w Polsce kongressowj. Kon-

fereucye z Pestlem i Bestuewem, w gruncie ponne, ale

patnj przewrotnoci otwierajce pole do cikiego ob-

winienia, wyprowadzay t spraw z rzdu zwyczajnych

przestpstw stanu. Organizacya, rozgazienie, przysiga,

nadewszystko za owe porozumienia z Moskalami, nada-

way jój po "wj^^adkach w Petersburgu kolor zbrodni,

schwytanej ledwo nie na gorcym uczynku. Rzd, cho-

cia wszystkiego dowie nie móg, wszystko jednak wie-

dzia. Co nareszcie pocz z winiami po tak dugiem

ledztwie ? DzieUly si z tego wzgldu opinie w radzie

administracyjnj. Mija rok natenia publicznj cieka-

woci, rok powszechnego szemrania w kraju i aoby tylu

rodzin. Partya Nowosilcowa i w. ksicia w rzdzie pol-

skim, czua potrzeb rozstrzygnienia tj sprawy sposobem

najtraiczniejszym dla winiów stanu, gdy to jedno mogo
jeeh nie zmniejszy powszechne przeciwko nij oburzenie,

to przynajmnij w jaki pozór obwin wszelkie poprzednie

gwaty, wizienia, nieprawne wyroki; to jedno mogo oka-
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za, cho w krwawym rezultacie, e Nowosilcow i nikt

tylko Nowosilcow mia racy we wszystkiem, cobd do-

tychczas mówi i pisa ku zagadzie Polski. Przewaga

wielkiego ksicia, dalszy kredyt komissarza cesarskiego,

od tego w znacznj czci zaleay. Czyby liberalizm,

bo liberalizmem nazywano mio ojczyzny w Polsce, nie

podniós wysoko swej gowy, jeliby taki zamach uszed

bezkarnie ? Czyby natenczas przewrotne nauki (doctrines

suhversives) jak je Konstanty nazywa, nie wziy góry?

W cóby si tyle poduszcza Nowosilcowa, tyle ucisków

w Litwie obrócio? Zdrowa take polityka doradzaa

ugruntowa swe stanowisko pod nowem berem i odwie-

y rol cokolwiek przymion rosncemi u dworu wzgl-

dami dla ministra finansów. Trzeba byo jeduem sowem
Nowosilcowowi przekona wiat w arbitralnym postpku

z winiami stanu, e nie Lubecki pod Mikoajem, ale

on pod Konstantym Polsk rzdzi bdzie. Takie sobie

zyski obiecywa senator moskiewski z dekretu na gowy
winiów. Ale war.ie dla tej przyczyny, e Nowosilcow

tak myla, Lubecki wychodzc z przeciwnych widoków,

i take tylko swój interes majc w tem na celu, posta-

nowi wcale inny bieg nada temu processowi. Uwaa
on, i susznie, e uledz w tem zdarzeniu Nowosilcowowi,

byo to poda w rce jego ca machin rzdow; wreszcie

byobyto take stan w sprzecznoci z samym sob; bo

jak wyj powiedzielimy, powielekro Nowosilcow, jeszcze

za ycia Aleksandra, pomawia Polsk o buntownicze

zamysy czy w radzie administracyjnej, czy w Belwederze,

czy w Petersburgu, po tyle razy Lubecki zwyciko zbija

go z tego toru, przekonywujc cesarza o nieposzlakowa-

nj Polaków wiernoci. Z zatargów dawniejszych Nowo-

silcowa z Lubeckim , wypywaa dla ostatniego nieuchronna

konieczno dotrzymania mu placu i w tym przypadku.

Nastpia tedy ywa utarczka w radzie admiuistrac}jnj

midzy temi dwoma zapanikami. Nowosilcow zaleca

17*
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moc swego wpywu w Belwederze sd dorany, sd wo-

jenny, dla iiniknienia przewok zwyczajnej procedury,

dla ukucia wyi-oku mogcego uwolni i jego i carewicza

od odpowiedzialnoci za podanie bezskuteczne w nienawi

powszeclin imienia panujcego; a Lubecld odpycha ten

projekt ca sw przewag w Petersburgu, ca sw wy-

mow i uporem w radzie administracyjnej. Na szczcie

dla winiów stanu wadza carewicza, pod panowaniem

Aleksandra dyskrecyonalna w Polszcz, doznaa po jego

mierci pewnego uszczerbku. Lubecki ubieg Nowosilcowa

u monarchy mimo przeoenia W. ksicia. Opinia jego

w radzie administracyjnj , naprowadzajca proces na drog

konstytucyjnego sdownictwa, przemoga i zyskaa san-

kcy królewsk. Mikoaj, czy dla tego, e poprzysi-

gszy konstytucy po wstpieniu na tron nie chcia jj

zaraz ama, czy e w rzeczy samj mia upodobanie

w sprzeciwianiu si Konstantemu ilekro tylko sposobna

do tego pora si nadarzaa, postanowieniem z dnia 7./19.

kwietnia 1827. r. zwoa sd sejmowy w myl 152. arty-

kuu ustawy konstytucyjnej, polecajc temu sdowi wy-

danie wyroku na oskaronych o zbrodni stanu: Sewe-

ryna Krzyanowskiego, Stanisawa Sotyka, Franciszka

Majewskiego, ksidza Dembka, Stanisawa Zabockiego,

Alberta Grzyma, Andrzeja Plicht i Romana Zauskiego.

Gdyby by da Nowosilcow przeday dóbr narodowych,

pewny jestem iby Lubecki odrzuci bez namysu ten

projekt jako zgubny i niepolityczny. Gdyby by da
Nowosilcow procedury legalnj, konstytucyjnj w tem

zdarzeniu, ledwieby zarczy nie mona, iby natenczas

gównem staraniem Lubeckiego byo przewie procedm-

nadzwyczajn, wyjtkow. A zatem, nie zamiowanie

konstytucyi, któr równie samowolnie gwaci jak Kon-

stanty, któr kontrasygnowaniem i bodaj czy nie wywo-

aniem artykuu dodatkowego w niwecz obróci i nie

patryotyzm, lecz jedynie ta potrzeba upokarzania Nowo-
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silcowa, ta namitno postawienia na swojeni czego

tylko chcia, nawet w brew woli W. ksicia uczyniy

Lubeckiego naprzód obroc winiów stanu, potem obro-

c ich sdziów, nakoniec stróem prawa od pocztku

procesu do ogoszenia wyroku. Czego tylko dowcip i wy-

mowa natchnione takiemi pobudkami dokaza mogy,

na co si móg zdoby bystry rozum w tak trudncm po-

oeniu, w jakiem si Lubecld znajdowa, bo midzy
polityk moskiewsk, zrcznie take popieran przez

Nowosilcowa, i potrzeb ratowania sprawy towarzystwa

patryotycznego , midzy carewiczem i carem; to wszystko

on zdziaa — aby potem gdy nadeszy stanowcze chwile,

imieniem patryoty na tej cb-odze zyskanem, w^szystkich

wywie w pole i taki nada kierunek powstaniu, e
wci a do upadku swego chromiao zrzdzonem przez

niego okulawieniem.

Nowosilcow przegi-awszy gówn bitw w radzie

administracyjnj co do sdu wojennego, zwodzi potem

ju tylko podjazdowe harce, aeby przynajmniej nie zu-

penie da si rozwin biegom prawa. I tak jeszcze

przed zapadnieniem decyzyi królewskiej wzgldem sdu
sejmowego, wniós na radzie administracyjnj zapytanie:

co pocz w takim razie jeli sd sejmowy zupenie unie-

winni oskaronych? To zapytanie charakteryzuje gatunek

wpywu moskiewskiego w sprawy rzdowe konstytucyjnej

Polski i rzecz dziwna, kiedy zwyczajne trybunay najni-

szj instancyi, wedug powszechnie przyjtej zasady prawa

we wszystkich owieconych narodach, natychmiast uwal-

nia mog obwinionych po ogoszeniu swych wjToków,

rada administracyjna królestwa powanie rozbiera mu-

siaa kwesty: czyli wyrok naj>vyszego sdu narodowego

uniewinniajcy winiów bdzie móg by zaraz po za-

padnieniu swojem ogoszony lub nie ? i zadecydowaa za

staraniem W. ksicia, e nie bdzie ogoszony dopóki

król go niepotwierezi. W szczegóach dotyczcych pro-
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ccdury inna jeszcze powstaa wtpliwo: czyli biskupi

czonkowie senatu mog, nalee do sdu czynicego

wyrok i na kar mierci, lub nie? Czu Nowosilcow po-

trzeb zapewnienia sobie midzy senatorami kresek wy-
szego kleru aciskiego, jak dotd tak powolnego na

rozkazy, na skinienia nawet absolutnej wadzy W. ksicia.

W tym celu minister wyzna religijnych i owiecenia

wyszuka w archiwach królestwa bull papiea Klemensa

VIII. z r. 1G03. wydan z okazyi targnienia si na ycie

Zygmunta III., która biskupów polskich upowaniaa do

wotowania na kar mierci. Ten to staroytny dokument

wprowadzi do sdu sejmomego biskupów konstytucyjnej

Polski. Lecz ponne byy nadzieje Nowosilcowa: bo biskupi,

póki szo tylko o rzeczy mniejszój wagi, o urzdy i prze-

mijajce wpywy, z atwoci si do woli monarchy na-

kaniali, lecz w tej sprawie obchodzcej honor caego

narodu, pod przywództwem Woronicza ani jednój kreski

da niechcieli na gowy swych wspóbraci. Widzieh

w swem kapastwie missy uniewinnienia nie potpienie.

Nie byo jeszcze przykadu w Polszcz kongressowej

podobnego zajcia na drodze konstytucyjnej midzy wadz
najwysz i spiskiem na jj obalenie wymierzonym. Sdy
nadzwyczajne karay podobne przestpstwa. Car otwie-

rajc bieg sdownictwa przewidzianego ustaw krajow

na przypadek zbrodni stanu, rozumia wszelako w skutku

przeoe W. ksicia, i nie wytkn temu sdowi pra-

wide, których si mia trzyma w swem postpowaniu,

byoby to jedno co zapewni uniewinnienie oskaronym.

Przepisa zatem oddzielny statut organiczny ad hoc dla

sdu sejmowego. T myl trzeba tak rozumie: wadza

chciaa da dowód powaania ustawy konstytucyjnej w tem

zdarzeniu, to jest, chciaa wyrokiem prawnym zdziaanym

przez jednych Polaków, potpi drugich za przedsiwzi-

cie wskrzeszenia ojczyzny, zarazem atoli chciaa zapewni

si, e taki jakiego sobie yczya a nie inny wyrok nie-



263

zawodnie zapadnie. Lecz statut, który mia sprawi ten

skutek, zawiera w s<»bie tyle sprzecznych rozporzdze,

odniesiony do kryminalnego ustawodawstwa obowiezuj-

cego w Polszcz kongressowej, zrodzi taki zamgt, e
senatorowie powoani do osdzenia winiów stanu, mogli

i ich ocah i siebie zasoni temi wanie przepisami,

które ich patryotyzm skrpowa miay.

Stanisaw Zamojski prezes senatu nie móg zasiada

w sdzie sejmowym, bo by prezesem komissyi ledczój.

Postanowienie królewskie zwoujce sd sejmowy wyranie

go od tego uwolnio, jako i innych czonków senatu,

którzy si administracyjnem trudnili ledztwem. Na jego

miejsce mianowany prezesem sdu Piotr Bieliski, któ-

remu si ta godno ze starszestwa w senacie naleaa.

Obowizki prokuratora generalnego sprawowa Antoni

Wyczechowski, rad ca stanu nadzwyczajny w komissyi rz-

dowj sprawiedliwoci, a obowizki pisarza Klemens Urmo-

wski sdzia appelacyjny. Gdy si senatorowie w sd ukon-

stytuowali, pierwsza i gówna zasza kwestya co do ledztwa

administracyjnego. Rzecznik królewski na niem swe oska-

renie ugruntowa. Jak uwaa to ledztwo zasadowe?

Artyku 23. statutu organicznego taki w tej mierze prze-

pis zawiera : „ senatorowie delegowani od sdu wysuchaj

oskaronych, uzupeni (jeeli tego potrzeba si okae)

dowody i zeznania wiadków poprzednio wysuchanych,

i przystpi do wysuchania nowych wiadków; przedsic-

wezm takie rodki jakie uznaj za przyzwoite wedle

stanu procedury, i doo usiowa aeby instrukcy

sprawy doprowadzi do stanu takiej dojrzaoci, jaka

potrzebna bdzie do uczynienia wyroku; nie bd za
mogh zrobi adnego kroku, wykona adnego dziaania

w toku instrukcyi, bez uwiadomienia o tem urzdu pu-

bhcznego i rozwaania jego wniosków." Przepis ten nie

zastrzeg jedynego rodka jaki pozostawa rzdowi do

przewiedzenia caej rzeczy na sw stron, to jest nie
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zaleca sprawdzenia zezna dostarczonych przez ledztwo

administracyjne, i wyranie obecnoci prokuratora wno-

wcm ledztwie, w ledztwie przez delegacy, sdu sejmo-

wego wykonanem, nie wymaga. Wszystko si te o ten

szkopu rozbio. Ten gówny bd statutu organicznego

skompromitowa wadz, w niwecz obróci cae dzieo

ledztwa administracyjnego i ocali winiów. Senatoro-

wie delegowani, trzymajc si cile statutu organicznego

nieomieszkali wezwa prokuratora generalnego , aeby im

wskaza jakie pytania czyni maj oskaronym. Có robi

prokurator? Oto przez dziwne jakie chwilowe obaa-

nmncenie, którego w tak przebiegym juiycie jakim by
Wyczechowski wytumaczy sobie nie mona, odpowiada

na to wezwanie delegacyi sdu sejmowego, „e kwestye,

które delegacy ma czyni winiom stanu, powinna czer-

pa w akcie drukowanym jego oskarenia, e on (Wy-

czechowski) dopiero w toku instrukcyi wnioski swoje

czyni bdzie, a do rozpoczcia ledztwa sdowego wpy-
wa nie moe." Tym sposobem delegacy zamykajc si

w literze prawa, które jej polecao wysuchanie osharzo-

mjcJi, wysuchaa ich, czyh innemi wyrazami, zamiast

sprawdzenia ledztwa administracyjnego w obecnoci i za

pomoc rzecznika królewskiego , wykonaa bez niego wcale

nowe ledztwo, w którem oskareni, porozumiawszy si

pierwej z sob rodkami znauemi u karmelitów, wszystko

odwoah co pierwej zezna musieli pod przymusem admi-

nistracyjnym.

Taki by pierwszy akt procediu-y sdu sejmowego.

Zaraz na samym wstpie caoroczne dzieo administra-

cyjnego ledztwa upado przez owe niepojte zalepienie

prokuratora. Rzecz nowem wywiecona badaniem nie

zawieraa w sobie zbrodni stanu. Pokazaa si tylko wina

mcodkrycia spisku rossyjskiego, o którym Krzyanowski

wiedzia. Trzeba byo osdzi t win. Statut organiczny

dwa sposoby osdzenia zupenie przeciwne sobie wskazy-
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wa, nie wyraajc, którego trzyma si mia sd sej-

mowy. Artykuem 61. stanowi: „sdziowie ugruntuj

swój wyrok na prawnycli rodkacli przekonania si, isto-

tnie (essentiellement) poczonych z obron oskaronego ;"

to jest: zamkn si w oljrbie dowodów prawnych. Arty-

kuem za 73. daje do zrozumienia tym samym sdziom:

„e bynajmniej nie s obowizani trzyma si w ocenianiu

dowodów, rozporzdze kodeksu kryminalnego krajowego,

e owszem powinnoci ich jest czerpa we wasnem

sumieniu przekonanie o przestpstwie, lub niewinnoci

oskaronych." Artyku ten zamieniajcy sd sejmowy

w sd prsysighjch takie mia rzeczywiste rozumienie ze

strony rzdu: „chobycie si przekonali o niewinnoci

oskaronych potpi ich jednak musicie, poniewa my
(król i K^onstanty) uwalniamy Avas od poparcia tego wy-

roku prawnemi dowodami." Bya to wic zasadzka na

uczciwo prawych ludzi, aeby ich w razie uniewinnienia

nie mogli skada brakiem dowodów. Sd znajdujc si

pomidzy dwoma tak oczywicie sprzecznemi sobie prze-

pisami wadzy, nie trzyma si artykuu 73. ale artykuu

61. statu organicznego; ugruntowa przeto swe przeko-

nanie na dowodach prawnych; a poniewa te dowody

\vywiecay nie zbrodni stanu lecz tylko win nieodlirycia

tej zbrodni, to jest spisku rossyjskiego, wyda jedno-

mylnoci prócz jednj kreski Krasiskiego wyrok ska-

zujcy Ki'zyanowskiego na lat sze wizienia, innych

na lat trzy, i dwa, z potrcenia tego czasu, który wy-

siedzieh w porze ledztwa administracyjnego, — jednem

sowem z najwiksz chwa dla siebie, a najwikszem

zawstydzeniem rzdu, W. ksicia, cara i Nowosilcowa,

w obhczu caego wiata dowiód: e kiedy jedni Polacy

zamierzaj wszystkie czci swój rozerwanej ojczyzny

spoi w jedn cao, drudzy Polacy tego zamiaru w a-
den sposób nie mog nazwa sbrodni stanu.

Ten postpek senatu, jestto najpikniejszy czyn jednj
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z wadz konstytucyjnych w Polszcz kongressowj
,
jestto

najenergiczniejsze i najmielsze przed rewolucy 29. listo-

pada wyraenie ducha caój Polski; bylato po prostu

sankcya uroczycie udzielona przez ojców narodu wszy-

stkim poprzednim zamachom przeciwko istncemu po-

rzdkowi rzeczy pod obcym uciskiem, i upowanienie

dane wszelkim na przyszo spiskom, wszelkim nowym

ku wywróceniu tego porzdku przedsiwziciom. Duch

rewolucyjny by natenczas w powietrzu Polski. Powsta-

nie byo w Warszawie, a prawdziwym rzdem tój insur-

rekcyi wszystkich klass, wszystkich umysów, wszystkich

stanów, by sd sejmowy, z którym Konstanty i Nowo-

silcow zacicie ale bezskutecznie prawowaU si o intcresa

despotyzmu moskiewskiego, o interesa carstwa do naj-

wyszego stopnia zagroone przez rozwinienie jednego

z artykuów ustawy konstytucyjnej, nadanej przez Ale-

ksandra, zaprzysionój przez Mikoaja. W czasie trwania

processu z jednj strony pohcya i roje szpiegów, z dru-

giej opinia w stolicy zwodziy z sob codziennie po za

sdem potyczki zabawne, gorszce, ale zawsze do upa-

dego popierane. Byy to ruchy zawsze tumione, zawsze

odywiane, av coraz innych objawiajce si ksztatach,

nieskoczone, wysuszajce mózg W. ksicia, a Nowosil-

cowa przymuszajce upija si z rozpaczy. Dla Lube-

ckiego byy to chwile niewypowiedzianj rozkoszy, nie

z obrotu jaki braa sprawa winiów, bo có go to obcho-

dzio? ale z tryumfu nad komissarzem cesarskim, który

kredytem swoim w Belwederze, mia si targn na jego

wzito w Petersburgu. Od tego momentu kto mia
Polsk rzdzi dalj, wtpliwoci nie ulegao. Lubecki

tryumfowa, nie przeczuwajc, e pod t monarchi kon-

stytucyjn, podoy min, która w krotce i jego samego

i jego rywala Nowosilcowa, i tron cara w powietrze wy-

sadzi miaa. Nieprzebrane mnóstwo ludu cisno si do

paacu Krasiskich gdzie sd odprawia swe posiedzenia.
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Konstanty niecierpicy gminu, w porze tych obrad by
zarazem jogo dozorc policyjnym i mistrzem ceremonii:

zabroni wejcia do sali bez munduru i bez zapisania

swego nazwiska w ksig na to umylnie przygotowan,

aby ci co weszli obawiali si potem przeladowania z jego

strony. eby zasoni winiów przed publicznoci kaza

narzdzi przepierzenie z którego tylko wierzchoki ich

gów wyzieray. Lud odepchnity z przedsieni sdu za-

lega dziedziniec Krasiskich; Konstanty rozciga linij

szwadronu uanów, aeby i do dziedzica nie mia przy-

stpu. Karety osonione firankami przywoce do sdu
i odwoce do karmehtów jeców stanu, miay eskort

andarmów; zbierajcych si okoo tych powozów poli-

cyanci rozpdzali kijami, i sami za to brali kije, tak,

e wiele osób z tego powodu aresztowano. Ogrom pu-

blicznj niechci wszystkiemi wyraa si sposoby, przez

kuaki i zbiegowiska, przez kartelusze przybijane na ro-

gach ulic i kocioów, w bajkach i satyrach, wierszem

i proz. Zjawiy si i karykatury rysowane nie litogra-

fowane. Poniewa nie byo wolnoci druku, wic poktne

kryy pisemka, jadowite, zoliwe, zuchwae, rewolu-

cyjne, tem silniejszy czynice skutek, e nie byy dru-

kowane, e policya ledzia ich autorów i nigdy wyledzi

nie moga. Jedno z tych pism pod tytuem ^,
gosu oby-

watela Poznaskiego,'"'- czyli obywatela z zabranego kraju,

w taki sposób przemawiao do senatorów: — „Azali to

„dziw jaki senatorowie, e w takim stanie rzeczy o innj

„ojczynie bezpieczniejszo)', o nowej Jerozolimie poczciwi

„i poboni rozmylaj? Có to dziwnego, e z pociech

„w sercu suchali syoskiej pieni? Có dziwnego, e Bóg
„sprawiedliwy wla w ich piersi otuch, e owieci ro-

„zumy ich, i zapali ich wol do penienia przykaza

„jego ? Oto widzicie w poród nas
,
jakby dla pokrzepie-

„nia zwtlaych nadziei, jakby dla rozniecenia tlejcej

„iskierki na omach i gi-uzach nieszczhwej Polsld, by-
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,sna myl wielka, okazaa, powana, wichrzona i ci-

,gana od obcej napaci! Znalazszy w poczciwych sercach

,przytnek , znowu wysza na jaw z ukrycia i zabrzmiaa

,szeroko na wszystkie strony, tysice prawych synów

,ojczyzny ku sobie pocigajc. Senatorowie! Podacie

,tc myl w niesaw wyrokiem, który uczynicie ze szkod
,narodu, a z poytkiem dla wrogów na tój ziemi? Prze-

,minie ona jak sen marny niepoznana od swoich? Boe!
,Niedaj eby si to zjcio. Te same przyczyny, które

,znaglaj obc dum do wyudzenia lub wygroenia na

,was wyroku potpiajcego, oby zasilay w sercach wa-

,szych cnotliw ch omylenia zdradzieckich nadziei.

,Wiedzcie o tern starcy, e myl poczona w jedn ca-

,to rozerwanych czci ojczyzny naszej, jest ostatni

,jeszcze niezdobyt twierdz w której si obwarowaa

,dola nasza. To jedno stoi nam teraz za skarby, za

,ziemi utracon, za hczne zbrojnych hufców zastpy;

,w tern jednem mieszcz si bujne nasiona przyszej

,dzielnoci naszej. Jest w tój myU tarcza bezpiecze-

,stwa pubhcznego, jest wzicie zemstwy z upieców, jest

,kara za przesze i terazniejse winy; jest sd, jest de-

,kret na bezbonych, zaprzedanych, odrodnych. Rozsze-

,rza j, jakimkolwiek bd sposobem, sama roztropno

,radzi, a rozkazuje zakon pisany na sercach poczciwych

,i pobonych ludzi, który i wy pilnie przestrzega macie,

,bo najpierwsze prawo jest przyrodzone, nadane od Boga

,sabszym ku obronie przeciwko silniejszymu dla roz-

,krzewienia mioci dobra powszechnego. Trwa ten zakon

,i trwa musi póki rozum i ludzie trwaj. Wszelkie

,sprzeciwienie si jemu zbrodni jest, a zelenie tych co

,gorliwie przy nim obstawah byoby szatask niegodzi-

,woci. Obrocy oskaronych rodaków przepomnieh,

,albo t moe nic mieli dotkn w pismach swoich

,tej wanej okolicznoci , której okazanie w sprawiedhwem

,wietle silniej zapewne wpywaoby na wasze zdanie
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„nieli wszelkie prawne wywody.; Daleki od podobnej

„bojani, wyznaj szczerze, e nie wedug prawa pisa-

„nego, a tak rónemu wykadowi podlegego jak s, róne

"

„chci ludzkie, ale wedug najwyszej ustawy salus pa-

Jriae t spraw rozstrzyga naley. Cao ojczyzny

„nierozdzielna ! Sowa te potne, dzielne i nad miecz

„z obu stron ostrzejsze, i nad wszystkie ptaki i anioy

„prdsze przelec jak dwik miedziany mimo uszu wa-

„szych? Azali wydrzecie t dusz z ciaa rzeczypospo-

„litej aby onej zwoki tyra snadniej zdepta i potera

„mogli nieprzyjaciele nasi? Co skoro zici si, a medo-

„pu tego Panie! siw gow moje do koca ycia mego

„na znak aoby popioem pos>i)ywa bd, przywdziej

„wosiennic i osiadszy gdzie na puszczy narzeka bd,
„e rodacy, senatorowie, wybrani starsi ojcowie ludu , nie

„pomnc na potomno i saw u postronnych, ostatni,

„miertelny cios zadah wspólnej rodzicielce i karmicielce

„naszj" — i t. d. *) Domy, prywatne zebrania, sto-

sunki senatorów zasiadajcych w sdzie^ sejmowym , wszy-

stko to tajna policya miaa na oku. Szpiegi wóczyli

si za nimi po uUcach, notujc miejsca gdzie wstpowaU.

Opinia stolicy i kraju równie silnie na nich dziaaa, tak,

e ten cay czas senat w cisem zostawa obleniu z je-

dnj strony przez wielkiego ksicia i przez to wszystko

co byo najemne i patne w Polszcz , a z di'ugiej przez

to wszystko co wadz carewicza i sualców jego upo-

korzy chciao. Ostatnia strona przemoga.

Jakby niedo byo na omyleniu oczekiwa cara,

którego wiey za podobny wystpek przelew krwi mo-

skiewskij, tera bardzij na polsk zaciekym uczyni;

*) Midzy objaniajcemi uotami ua ko/icu tomu umieszczam

cay gos tego obywatela z zabranego kraju, który w mnogich

odpisach rozszed si po Polszcz. By on pisany przeeranie,

o czem nietylko mao kto podówczas wiedzia, ale nawet innym

jego autorstwo przypisywano.
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jakby nie do byo na w}Tzclzemu publicznego aflfrontu

jogo bratu Konstantemu przez uniewinnienie tych, któ-

rych tak jawnie i gorco potpi pragn dla zapiecz-

towania wyrokiem senatorów polskich swego dwunasto-

letniego arbitralnego panowania w kraju konstytucyjnym:

sd sejmowy przyda do decyzyi prawie uwialniajcj

winiów stanu, odrbne, usprawiedliwi j majce przed

królem uwagi, które wicj jeszcze, jeeli by moe, ni-

eli sam wyrok cara i carewicza rozjtrzyy. Bieliski

w swm zdaniu spraicy które razem z wyrokiem posa
do Petersburga, przedsiwzi okaza monarsze, e nie-

tylko oskareni nie popenih zbrodni stanu, ale co wi-

ksza, i w gównym rzecznika królewskiego zarzucie,

jakoby usiowali Polsk kongresow poczy z ziemiami

polskiemi stanowicemi cz integraln Rossyi, nie mie-

ci si nic takiego z czegoby mona dla Polaka zbro-

dni stanu wyargumentowa. „Oskareni" — pisze Bie-

liski do cara pod dniem 30. czerwca 1828. roku. —
„przyznajc jednomylnie, e narodowo bya jedynym

celem ich zwizku, odwouj si dla usprawiedliwienia

tego celu do traktatu wiedeskiego. Poczytuj oni to

dobroczynne dzieo cesarza Alexandra za rkojmi naro-

dowoci dan mieszkacom dawnej Polski (jak bya
przed rokiem 1772.), to jest za rkojmi prawa na mocy

którego wolno im nadal pozosta Polakami, i mie wa-
sn reprpzentacy, wasne instytucye pod jakiómkolwiek

znajduj si panowaniem. Mówi oni, e ów traktat

w tym duchu kierowa ich zwizkami na caj obszer-

noci kraju. Zdawao si przeto sdowi, e cel nie za-

myka w sobie nic godnego kary. Wszelako prokurator

generalny mniema, e tylko w królestwie podobne cele

mogyby by uwaane za dozwolone, a jak tylko prze-

chodz granice królestwa natychmiast staj si wyst-

pnemi, bo koniecznie wi si natenczas z drugim to-

warzystwu przypisywanym zamiarem: poczenia wszy-
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stkich czci Polski w jedn cao. Lecz sd rozumia,

e ten ostatni wniosek prokuratora tylko w czynach od-

powiednich takiemu zamiarowi mógby znale usprawie-

dliwienie." Co tak rozumie naley: e Polacy myleU

o poczeniu w jedn cao rozerwanych czci swego

kraju w tm nieraasz jeszcze winy, bo nie powstali z or-

em IV rlu; — „bez tego bowiem" — pisze dalej Bie-

liski, narodowo, to yczenie aby Polacy pod wszy-

stkiemi rzdami oceniali i zacho\A7wali dobrodziejstwa,

które im traktat wicdeiiski zapewni, zdaje si i moe
sama przez si zajniow^a i interessowa umysy, nie

wzniecajc w nich dalszych widoków coby j podaway

w podejrzenie urzdów, sprawiay im niesmak, albo je

zatrwaay. Bez owych czynów (to jest bez pow^stania

z orem w rku) myl oskaronych moga by tylko

uwaana jako proste yczenie, które zreszt starali si

oni ugruntowa najprzód na wyrazach traktatu wiede-

skiego, którym . p. N. cesarz Alexander zastrzeg sobie

nada królestwu polskiemu takiu icewntrzne rozszerze-

nie jakieby uzna za przyzwoite, powtóre na wyrazach

mów królewskich w rónych sejmach, potrzecie na na-

czelnem dowództwie Jego C. M. W. Ksicia, który pod

swemi rozkazami czy wojska polskie z Ktewskiemi"

Co do wyrae ivshrzeszenia , albo odbudoivania Polski,

w których samych prokurator generalny upatruje zbrodni

stanu, pod tym wzgldem tak obrocy jako i oskareni

odwoywah si do sów, które . p. Najj. cesarz Aleksan-

der kilkakrotnie wyrzek w obec sejmu, bd kiedy pod-

nieca gorliwo reprezentantów, bd kiedy im czyni

zarzuty, w pierwszym i drugim razie nacechowanych m-
droci i dobroci.: — Jeszcze kilka kroków (powiedzia

Aleksander w zagajeniu sejmu 1820) na tej drodze kie-

rowanych roztropnie i z pomiarkowaniem, oznaczonych

zaufaniem i prawoci, a dosigniecie celu moich i wa-

szych nadziei. — W mowie za przy zamkniciu tego
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sejmu: zapytajcie waszego sumienia a przekonacie si

czylicie oddali w tolvu waszych rozpraw te usugi Pol-

szcz, których od waszj mdroci oczekiwaa; albo czy

przeciwnie, uwiedze i nadto pospolitemi av naszych dniach

zudzeniami, nieopucilicie postpu dziea wskrzeszenia

waszej ojczyzny, któreby bya zicia przezorna ufno itd.

Sd nie móg tak wysokiej powagi, za obc mie w tj

sprawie. Sd postrzega nawet, e zwizkowi ziem za-

branych mogh z tych sów wspaniaomylnego monarchy

wyczerpn ywsz jessczech korzystania z dobrodziejstw,

które on zapewni królestwu; wyrazy przeto tcsJcrzeszenia

czyli odbuchwania cierpicj ojczyzny, zaskarone przez

prokuratora generalnego, nie mog w przekonaniu sdu
by wystpnemi,'-'- i t. d. Poniewa za Konstanty po

zapadnieniu wyroku ogoszenie jego reskryptem rady ad-

ministracyjnej wstrzyma, nieprzepomnia Biehski w swem
zdania sprawy i tego gorszcego uchybienia powadze

najwyszego sdu narodowego, i pod tym wzgldem w taki

sposób przystraja napomnienie sdu dane carowi: —
„W chwili kiedemy podpisywali wyi'ok , rada administra-

cyjna królestwa objawia sdowi postanowieniem z dnia

6go czerwca 1828 roku wyrany rozkaz Waszj cesarsko

króleskij Moci, polecajcy wstrzymanie ogoszenia tego

wyi"oku. Stosujc si z uszanowaniem i ulegoci do

woh Twojj Najjaniejszy Panie w tern zdarzeniu, po-

strzega jednak sd rónic zachodzc midzy aktem

umieszczonym w dzienniku praw a wyraeniem woli ki-óle-

skiej w ksztacie reskryptu rady administracyjnej ; wszake

spodziewa si , e nie zechcesz widzie Najj. Panie w tj

chwilowej ulegoci niebaczne zapomnienie praw, których

stra i wykonanie Wasza cesarsko-króleska Mo poru-

czy nam raczye. Jeeliby za tak miaa by myl
Twoja Najjaniejszy Panie! racz przebaczy pobudkom,

które zdaniem naszem kieroway i przypomnie sobie, e
jeeh zbdziUmy przez niezmiern! gorliwo postpienia
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sobie jak najlepij w tej mierze , wspieraa nas pociesza-

jca nadzieja, e Wasza cesarsko-króleska Mo swemu

pobaysz senatowi , a w swej wysokiej mdroci, w swj
wspaniaom3'bioci i w swj sprawiedliwoci opatrzysz

rodki, aeby ustawa konstytucyjna, ten dar szacowny

dostojnego poprzednika Waszj cesarsko-króleskiój Moci
i na dal pozostaa bogosawionym ivzem czcym kró-

lestwo z cesarstwem, rgJiojmi nietylko niczem nienad-

weronój wiernoci poddanych Twoich Najj. Panie w kró-

lestwie polskiem , ale zarazem ich wdzicznoci i ich nie-

wzruszonego prz}ivizania do ^ictj osoby Waszj ce-

sarsko-króleskij Moci i dostojnych nastpców, którzy

odziedzicz Jego cnoty." — Ii'onia przebijajca si w tm
pimie, zreszt penem powagi i godnoci narodowj,

nadzwyczajna miao tak w poparciu mniemanego prze-

stpstwa oskaronych obietnicami Aleksandi^a
,
jako i w na-

pomknieniu e zwizek kojarzcy królestwo z cesarstwem

rozerwa si moe przez dalsze gwacenie swobód kon-

stytucyjnych , byyby sprawiy zamierzony skutek na imiy-

le cara i bez komentarza W. ksicia , któiy niezaniedba

raportu prezesa sdu sejmowego, swemi, albo raczej No-

wosilcowa uwagami opatrzy, zwracajc szczególniej ba-

czno królewsk na miejsca tchnce podug niego buntem*)

Car przeczytawszy zdanie sprawy Bieliskiego napi-

sa do w. ksicia list wasnorczny, w którym midzy
innemi te si znajdowa}' wyrazy, okazujce jak mocno

by obruszony: — „Wnosz ztd, e prezes sdu sej-

mowego tym raportem uchybi obowizkom swoim wzgl-

dem monarchy, wzgldem ojczyzny, i e sam powinien

by o zbrodni sayiu oskarony " — **). Szo tylko o to

:

*) I raport prezesa sdu sejmowego i uwagi nad nim Wiel-

kiego ksicia, znalezione midzy jego papierami po 29. listopada

dotd nie drukowane, umieszczam przy kocu tego tomu, w pol-

skim przekadzie, jako noty objaniajce,

**) Ten conclus, que le Presideiit, par ce rapport, a manut
Muchuacki powstanie 1. J.O
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kto mia sdzi czowieka , który sta na czele najwyszego

sdu w kraju , i który piszc do króla
,
pisa w imieniu

kolegów swoich? Wiele take zaleao Mikoajowi na

tm, eby si dowiedzie, czy sam Bieliski, czyli kto

inny w senacie owe pisma redagowa. Sobolewski, pre-

zes rady admistracyjnej , odebra rozkaz od W. ksicia,

zapytania prezesa sdu sejmowego imieniem króla: „czyli

w zdaniu sprawy do N. Pana, osobist tylko wyraa
opini albo te caego senatu, i kto w senacie ukada
ów raport? — Bieliski odpowiedzia: e zdanie sprawy

wyraa uczucia wszystkich prawie senatorów, których ra-

dzie przewodniczy, a za redaktorów raportu wskaza

ksicia Czartoryskiego, Kochanowskiego i Buiskiego.

Czartoryski, nasamprzód przyjaciel i minister Aleksandra,

potem kurator uniwersytetu wileskiego , nakoniec zupe-

nie dysgracionowany, przesiedzia ostatki panowania Ale-

ksandra za gi-anic; lecz po jego zejciu, skoro si do-

wiedzia, e w skutku konspiracyi rossyjskiej Polacy

sdzeni by maj, pospieszy zaj swe miejsce w senacie

królestwa, i odtd a do chwih, kiedy go postawiono na

czele powstania narodowego, nieskrpowany o osobistj

wdzicznoci wzgldami, które go od jawnego sprzeci-

wienia si zmaremu monarsze odwodziy, postpowa
razem z innemi patryotami di'Og oppozyci. On by
rzeczywicie gównym redaktorem raportu prezesa sdu
sejmowego.

Jeden wszelako zostawa rodek Konstantemu uzy-

skania jakiejkolwiek satysfakcyi za zniewag ^v}Tzdzon

sobie przez sd sejmowy: obróci przeciwko niemu rad
administracyjn królestwa. Poniewa nie mona byo od-

da pod sd Bieliskiego i tych senatorów, którzy nale-

eh do redakcyi raportu, chcia przynajmniej aby naj-

a ses devoirs envers son Boi, envers sa patrie, et qu'il doit etre

accuse de crime d'etat.
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•wysza namiestnicza wadza wykonawcza w kraju surowo

i urzdownie senatorów skarcia. W tyra celu róne

podawa projekta królowi; naprzód uoy i posa
mu do podpisu rodzaj wy gooru, który prezes rady ad-

ministracyjnj mia w imieniu monarchy odczyta czon-

kom sdu. „Jeeli" — pisa Konstanty do króla, — „rada

administracyjna królestwa nie znajdzie nic nagannego w tem

co senat zdziaa, natenczas N. Panie odniesiemy t korzy
przynajmniej, e si przekonamy, jaki duch panuje w wy-
szych klasach w Polszcz; natenczas W. C. K. Mo poznasz

z gruntu ludzi, którym wasne i kraju interesa poruczye,

i stosownie do tego przedsiwemiesz rodki, jakie Ci

wskae Twoja przezorno. W przeciwnym za razie,

jeeli rada administracyjna (o czem jeszcze niewtpi)

potpi senat, wtedy Twoja N. Panie nagana i nieukon-

tentowanie opiera si bd na zdaniu ludzi, którzy ze

stanowiska swego najlepiej mog oceni interes monarchy

i kraju, którzy po wikszj czci sami przyo.ywszy si

do utworzenia obecnego porzdku rzeczy, najlepiej potrafi

wytumaczy i zastosowa instytucye rzdzce Polsk.

Wtedy nastpiby rozdzia opinii pomidzy rad admini-

stracyjn i senatem, a ci, (to jest liberalici) którzy dzi-

siaj jeszcze wierz w mdro i niepomylno tego areo-

pagu, zaczn nabiera przekonania, e senat móg da
si obka faszywj dnoci, i w tem obkaniu za-

pomnie co mu zalecay cisa spramedUwo, obowizki

wzgldem króla i obowizki wzgldem kraju. Z innych

take wzgldów ci na wiecie, (Francya i Austrya za-

pewne) którzy maj swe oczy zwrócone na wszystkie Twe
postpki Najjaniejszy Panie, musieliby chcc niechcc

przyzna, e przed rozstrzygnieniem tj najwaniejszej

materyi stanu, zasigne wszelkich rad, wszelkich jakie

si tylko nastrczay objanie"*). W skutku tego listu

*) Si le conseil pouvait approuver ce que le Senat a fait,

Tempereur acuerrait la mesure de ce qui form ropinion des

18*
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zamierzajcego wywoa rozdwojenie midzy senatem i rad

administracyjn z okolicznoci sdu sejmowego i na tern

rozdziale wedug starj maxymy Macliiawella bardziej

jeszcze ukrzepi samowadztwo w ki-aju konstytucyjnym,

poleci car ministrowi seliretarzowi stanu reskryptem

z dnia 26. sierpnia 1828. (7. wi"zenia) zapyta si rady

administracyjnej królestwa polskiego: „czyli wyrok sdu

sejmowego przypisa trzeba bdnym wyobraeniom o na-

turze zbrodni stanu, albo te dnoci zachcenia naj-

loystpniejszych zamiarów,''' — to jest: czyli niedostate-

cznoci kryminalnego prawodawstwa w Polszcz kongres-

sowj, czyli te zej woli senatu? Poniewa — s sowa

tego reskrj^ptu, — jeeli pokae si, e wyrok wypyn
ze skrytej dnoci zachcenia przedsiwzi majcych

na celu oderwanie królestwa od cesarstwa, w takim razie

hautes classes en Pologne. II aurait Tayantage aloi's de connaitre

les hommea a qui la conduite de ses interets et de ceux de pays

est confiee, et de proportionner a cet etat des choses les dispo-

sitions que sa prevoyance lui dicterait. Si, au contraire, le con-

seil desapprouye la conduite du Senat, comme ii y a apparence,

la censure et le mecontentement de Votre Majeste se trouTcront

appuyes sur les avis des hommes qui, par leur position, sont le

mieux a portee d'apprecier les interets du souverain et du pays,

et qui ayant enx-meme8
,
pour la plupart , concouru a l'ordre des

choses actuellement etabli, savent le mieux interpreter et appU-

quer les institutions qui regissent la Pologne. L'opinion se par-

tagerait alors entre le Conseil et le Senat, et ceux meme qui

aujourd'hui croient encore a la sagesse et a Tinfaillibilite de cet

areopage, commenceront a se presuader qu'il ponrrait bien s'etre

laisse egarer par une fausse tendance et avoir meconnu ce que

lui commandait une rigoureuse equite et ses devoirs enyers son

souyerain et le pays. D'autre part, ceux qui, dans le monde,

ont les yeux fixes sur toutes les actions de Pempereur, ne man-

queront pas de reconnaitre qu'avant de prononcer dans une que-

stion d'etat de la plus haute importance, S. M. a voulu preala-

blement 8'environner de toutes les lumieres qu'elle etait a portee

de recueillir.
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N. Pan poczytaby za swój ohom^zek 2>owyt§pia (extir-

per) takie maksymy.

Sd sejmowy by dzieem Lubeckiego. Mikoaj móg
tak kaza kommissyi wojennj osdzi i ukara Krzya-

nowskiego i Sotyka, jak Aleksander kaza by osdzi
i ukara ukasiskiego, Dobrogojskiego i Dobrzyckiego.

Lubecki w brew Nowosilcowowi naprowadzi t spraw

na tór konstytucyjny; Lubecki nie kto inny narazi wic
cara i Konstantego na wszelkie niesmaki, które wyni-

kny z w}Toku sdu sejmowego; nakoniec Lubecki przez

to wszystko razem rozwin ruch ogromny opinii publicznej,

w opinii rewolucyjnj. Konstanty i Nowosilcow postanowili na

nim odwetowa to cikie upokorzenie, te dolegliwoci, i do-

kazali swego stawiajc owemi zapytaniami królewskiemi

ministra skarbu w najtrudniejszem, jakie tylko by mogo,

pooeniu: poniewa musia albo przyzna, e sd sejmowy

wyrokiem swoim przedsibra zachci dno ivystpn,

coby byo potpi samego siebie, i przyzna, e ciko
zbdzi zwoujc ten sd na przekor Nowosilcowowi;

albo te usprawiecUiwi senatorów, to jest dowie obra-

onemu monarsze, e uniewinniajc tak niebezpieczny

zamach przeciwko pastwu rossyskiemu nic zego nie po-

penili. Lubecki obra ostatni drog : postanowi uspra-

wiedliwi senatorów, ocah wyrok sdu, który zwoa
poradzi monarsze, i dokaza swego nie tracc ani wzi-

toci u dworu, ani przewagi nad Nowosilcowem, owszem

pomnaajc tamte, a tego pognbiajc do reszty. Talent

jego w tej walce, precyzya, rozum sofistycki, nieprzega-

dana wymowa, jednaj mu podziwienie nawet u nieprzy-

jació, — zjednay szacunek u lekowiemych, którzy nie-

przenikajc, e w tern wszystkiem byy tylko poruszone

dzielne spryny namitnoci, przypisywah wysokiej duszy

ministra co on zrobi dla samego siebie, dla poraenia

przeciwników swoich W. ksicia i Nowosilcowa.

Przez cae dwa miesice w naj'wikszjTn seki'ecie
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naradzali si ministrowie nad reskryptem króleskim z dnia

26. sierpnia 1828. r. Nowosilcow usiowa tak postawi

kwesty,, aby samo jój roztrzsanie ju polegao na tj

zasadzie, jako na rzeczy pewnej, e senat zbrodni, stanu

przedsibra zachci; wniós bowiem, aby przedewszy-

stkiem rozwaano czyli w rzeczy samj , i jakim trybem

sd sejmowy wykroczy przeciwko procedurze i kodeksowi

w przedmiocie zbrodni stanu, i aby wedug tego wykro-

czenia oceniono uczucia i opinije senatorów.*) Lecz ten

wniosek silnie odparty zosta przez Lubeckiego, który

naw'et obelywych nie szczdzi wyrazów, ilekro szo

o ukrócenie zapdów komisarza cesarskiego. Nowosilcow

z niczem odprawiany, po kadej sessyi biega na skarg

do Belwederu; lecz i W. ksicia porednictwo w tej mie-

rze niepomagao. Konstanty wyprawia goców do Peters-

burga; to samo czyni Lubecki, i z^vykle w Petersburgu,

jak w radzie administracyjnej podczas tych narad, zdaniu

swemu jedna przewag. W radzie administracyjnj czy-

ni on sobie rum wymow, jak onierz paaszem. Szed

przebojem gdy argumentacye nie skutkoway, a jednego

nawet razu sowo hete w zalpaczywoci powiedziane na

moskiewskiego senatora, przez tego w protokóle rady

administracyjnej ad aetertiam rei memoriam zapisane

byo. Nakoniec w skutku dugich utarczek stano na

tem: aby kady z ministrów sw opini w przedmiocie

wyroku sejmowego, oddzielnie wypracowa. Opinie te

*) Pismo W. ksicia do cesarza z dnia 4./16. grudnia, które

mam przed sob, obejmujce uwagi nad raportem rady admini-

stracyjnej , wyranie oznacza ten sposób postawienia kwestyi przez

Nowosilcowa: — „Le delegue de V. M. M>-de Novosiltzoff, vou-

lait, ayant tout, qu'on examinat si en effet, et de uelle manier,

la haute cour s'est ecartee de la procedur et du cod qui regis-

sent les crimes de 1'etat, et que ce fiit a la suit de deviations

qu'il y aurait lieu de lui imputer, qu'on se livrat a Tappreciation

des sentimens et des opinions qui ont pu la guider.

"
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znalezione po rewolucji midzy papierami Konstantego

s ciekawjm i wanym materyaem do historyi naszego

pitnastoletniego królestwa. Glos Lubeckiego, wzór loiki

i zwizoci, to tylko zawiera co przekada ustnie, „e
prawodawstwo kryminalne w Polszcz obowizujce, nie

mogo usposobi senatorów do fundamentalnego pojcia

zbrodni stanu." Z tej wychodzc zasady przebiega Lu-

becki krytycznie artykuy prawa, okazuje zachodzce

w nich sprzecznoci, wystawia dysharmoni midzy ko-

deksem karnym i procedur; a potem bierze si do sta-

tutu organicznego przepisanego dla sdu sejmowego, nicuje

jego uomnoci, zawio i win uniewanienia ledztwa

administracyjnego przez delegacy sdu sejmowego, cz-

ci temu statutowi, czci prokuratowi generalnemu

przypisuje, z rozlicznemi odkazami na Nowosilcowa, który

gównie ten redagowa, „Gdybym ja sam" tak si wyraa
Lubecki , — „mia zamiar zagmatwania tój sprawy w nie-

rozdziergnion niczem pltanin , tobym nie móg gorszych

praw nad te postanowi, które u nas obowizuj. I tak

n. p. silibym si na wynalezienie artykuu 73. dla wpra-

wienia w kopot sdziów; artykuu 61. dla omielenia

oskaronych do odwoania tego co dawniej zeznali, arty-

kuu 23. dla podania w wtpliwo rodków mogcych
ulegalizowa ledztwo administracyjne." Po takim dopiero

wywodzie ugruntowanym na rzetelnej uomnoci kodeksu

karnego, mówi minister: — „tak jest! wszystkiego zego

narobiy bdne rozporzdzenia prawa, bo jeeli czter-

dziestu senatorów mianowanych przez króla, czterdziestu

wacicieli ziemskich, interesem, wiekiem, dostojnoci,

dobrodziejstwami monarchy przywizanych do istncego

porzdku rzeczy, miaoby si unie duchem rewolucyjnym

dla zachcenia zbrodni obalenie tego porzdku majcój

na celu, toby chyba za granicami tego kraju trzeba

szuka bezstronnej na wystpki stanu sprawiedliwoci!

Owiadczam przeto odpowiadajc na kwestye, które nam
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monarcha rozwiza poleci, iz wedug sumiennego prze-

konania mojego, wypadku tj sprawy nie godzi si przy-

pisywa przewrotnj dnoci czonków sdu sejmowego,

lecz przywarom naszych rozporzdze prawodawczych po-

czwszy od kodeksu a do statutu organicznego, które

zamiy wyobraenia o naturze zbrodni stanu, i wszelk

j6j bezkarno zapewniaj. A zatem, jeeh rada podziela

t opini, wzywam j do przeoenia razem ze mn pro-

by monarsze, aby poleci sprostowa, poprawi, uhar-

monizowa t bdn cz naszego prawodawstwa dla

zapobieenia powrotowi podobnych na przyszo trudno-

ci." Ten argument przychyli los dugiej i zapalczywój

walki w radzie administracyjnj na stron senatu. Wszyscy

inni ministrowie prócz Haukiego, (który za najlepsze

na podobny przypadek lekarstwo zaleca sd wspólny,

nadzwyczajny, zoony z Moskah i Polaków), poszU za

zdaniem Lubeckiego. Mostowski popierajc je czyni do-

wcipne i dwuwykadne postrzeenia, których moralnego,

gbokiego sensu tpe podbiegunowe mózgi zbada nie

mogy: „trudno to" — pisa minister spraw wewntrznych —
„aeby si lud zawojowany odrazu porozumia ze swemi

panami (dominateurs), gdy zwaszczcza zasady ich rz-

dów przez cae wieki róniy si midzy sob. Potrzeba

dugiego czasu na to aby si nauczyh nowi poddani, e
tu 'ju wcale nie idzie o to aby rozprawia, ale tylko

by posusznymi Czas , który ju podemkn cokolwiek

umysy do tego kresu, dokona i reszty w swym powol-

nym postpie. Jak na teraz , dla uchylenia tarcia si

niepozbdnego w takim stanie rzeczy, niebo w swj dobroci

])rzepisuje jednej stronie ulego, drugiej pobaanie."*) —
W czasie tych narad miaa miejsce szczególna scena.

Lubecki cile kontrolowany przez Nowosilcowa w kadym
kroku, w kadem wyraeniu, musia uywa najwikszej

*) II faut voir ecouler des generations, avant que les sujets

nouvellement acuis parviennent a comprendre, quil ne 8'agit
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przezornoci dla poparcia swej opinii za wyrokiem sdu
sejmowego. Jednego razu otwierajc dyskussy z tego

wzgldu w radzie administracyjnej, tak zacz mówi: —
„Gdybym ja si znajdowa na miejscu sdziów tobyni

przeama te wszystkie zawady przez wzgld, e naj-

mniejsze wykroczenie przeciwko monarsze, na najsui'owsze

kaiy zasuguje. Tem jedynie uczuciem powodowany po-

tpibym Krzyanowskiego bez najmniejszego skrupuu,

aczkolwiek, jak si pokazuje z akt, wicej go o nagann
lekomylno, a nieli o wystpne zamiary oskara po-

trzeba. Lecz z diTigiej strony po osignieniu tego celu,

po zupeuem zaniechaniu wszelkich regu prawa, i odo-

eniu go na bok, wzgarda wszelkich ustaw mogaby po-

cign za sob skutki tak fatalne, i wypadaoby przy-

kadnie ukara tego coby si na to odway: tak tedy

gdyby byo dwóch Liibeckich, jeden minister, drugi sdzia,

toby pierwszy powinien kaza powiesi di'ugiego!
"

Rada administracyjna wycignwszy tre z opinii kadego

ministra, jedno ogólne utworzya zdanie, którem przepi-

pisaa \N7rok sdu sejmowego nie zej woli senatorów

ale iimyinoci kryminalnego prawodawstwa ohowizuj-

cego w kraju, i zdanie to w formie ui'zdowej przedoya
monarsze pod dat 10, gi-udnia 1828. r.

Ten rezultat dwumiesicznych narad ministeryalnych,

ocalajcy wyrok sdu sejmowego, uspra\\iedliwiajcy go

przed tronem, wspierajcy powag senatu powag wadzy
wykonawczj, by nowem zawodem dla W. ksicia, bo-

leniejszym^ od poprzedzajcego, gdy pochodzi z narz-

dzi dotd tak powolnych w jego rku. Trudno sobie

plus de discuter, mais simplement d'obt'ir. Le temps, qni nean-

moins a deja oper chez nous un rapprochement remarquablc

a cet egard, doit lentement achever son ouvrage. En attendant,

pour adoucir les frottemens inseparables d'un tel etat de choses,

le ciel dans sa bonte a prescrit d'une part la soumission, de

Tautre Tindulgence.



282

wyobrazi w jakim stanie znajdowa si podówczas umys
niefortunnego carewicza, nieprzyzwyczajonego do podo-

bnych cisów za panowania Aleksandra; way on t wie
Idsk na równój szali z najwiksz katastrof jaka go

w yciu spotkaa, to jest z zaprowadzeniem odmiennego

kroju pantalonów i guzików w armii polskiej przez Mi-

koaja. Ta druga przegrana czynia go „pospnym jak

jak chmura" wedle wyraenia jednego z pokojowców bel-

wederskich. Wszelako nie traci jeszcze ducha. Kon-

stanty, jak widzielimy w biegu tej sprawy, puka naj-

pierwej do tronu o sd wojenny nadzwyczajny, dla uchy-

lenia przewok prawnych, — gdy tego nie móg wymodU
u cara, przepisa statutem organicznym sdowi konstytu-

cyjnemu drog arbitraln, — a gdy to nie pomogo, gdy

wanie ten statut uratowa jeców stanu, wstrzyma ogo-

szenie wyroku, zaskary sdziów i postanowi ich ukara

przez wygowor wadzy wj'konawczj po moskiewsku uku-

ty, — nakoniec gdy nie móg do tego wygoworu nakoni

rady administracyjnej, oskary rad przed bratem i jak

pierwj uwagi nad raportem prezesa sdu sejmowego,

tak teraz mvagi nad uwagami rady administracyjnej

w rzeczy sdu sejmowego posa do Petersburga. *) Broni

wic, trzeba mu odda t sprawiedliwo, tylko krok za

krokiem ustpujc z gruntu, który niejako mihtarnie zaj-

mowa, po kadj porace nacierajc z nowemi sitami

na nieprzyjaciela. Lecz pobity na wszystkich punktach

przez Lubeckiego, uleg nareszcie. ywe urazy, zo
zapalczywa, któr na saskim placu wywiera, która go

pobudzaa do zatargów z ydami i pubHcznemi kobietami

w obozie, tak go stpiy, stary, e gdy potem konspi-

racya otwarcie podniosa gow, i ca stolic zaja, on

nie mia ju ani si do mocowania si z ni, ani wzroku

*) Te uwagi W. ksicia nad odpowiedz rady administracyj-

nej , znajdzie czytelnik midzy notami objaniajcemi.
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tak jasnego eby j, móg przejrze, i ledwo co si nie

da ywcem schwyta w swem legowisku, jak niedwied

raniony kilk postrzaami, i od myliwych i ogarów

obskoczony do koa. Mó^si, e od tego czasu szuka

za przykadem swego powiernika Nowosilcowa', w kiehchu

ostatniej pociechy ród tylu strapie; to pewna, e go

rewolucya zaskoczya gbokim snem zamroczonego.

Nie zaraz jednak i po tem usprawiedliwieniu sdu
sejmowego przez rad administracyjn, uwizieni czon-

kowie towarzystwa patryotycznego wypuszczeni zostali

na wolno .w skutku wyroku od kilkunastu miesicy za-

padego. Grzymaa, Plichta, Krzyanowski, agowski*),

Majewski i Zabocki starzec siedmdziesicioletni , musieh

w kibitkach odprawia od karmeUtów wdrówk do Pe-

tersburga, gdzie w podziemnych kazamatach Fetro-pa-

*) Cala dziko Konstantego maluje si w nastpujcej scenie

z pukownikiem agowskim. Komissya ledcza po calorocznem

badaniu , nie mogc do adnego zeznania przymusi agowskiego,

skazaa go „na chleb i wod i na leenie na goej ziemi." a-
gowski postanowi sobie ycie odebra godem; przez dni siedm

nie pi tej wody, niejad chleba, i nie kad si na ziemi; sie-

dzia jak martwy na stoku. Chcia agowski tym czynem wstrzy-

ma despot od podobnego z innemi winiami postpowania

i ofiar wasnego ycia przekona W. ksicia, e s charaktery,

nad którymi i w wizieniu obca duma nie ma adnej mocy.

Dano o tem zna komissyi , komissya carewiczowi ; ten przeraony

staoci agowskiego wyprawia do niego rozmaite osoby, mi-
dzy innemi Kurut, z poleceniami aby go koniecznie odwiody

od tego przedsiwzicia. agowski niczem zbywa Kurut, mó-

wic, i nie wierzy zapewnieniom Konstantego; szóstego dnia

zupenie straci siy fizyczne, które go odstpyway w miar jak

si jego dusza oywiaa w tem rozmyluem i dugiem samobój-

stwie. Carewicz mylc, e równie moe zabija jak przywraca

ludzi do ycia, musia nareszcie wej w negocyacye z umieraj-

cym prawie winiem; Kuruta zapewni go imieniem W. ksicia,

e bdzie wolny; gdy to nie pomagao przj-sig mu to „na swe

lata podesze, na swe sumienie i sw rang" — dopiero w ten-

czas napi si wody agowski po raz pierwszy po siedmiu dniach
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whwskiej kriepoi, na somie przesikej wilgoci z mu-

rów o chlebie i o wodzie cay rok przesiedzieli. Krzy-

anowski dotd zostaje w rku tyrana, znaczn liczb

zwizkowych z ziem zabranych wywieziono na Sybery,

a senatorowie, czonkowie sdu sejmowego, nie mogli

si z stohcy oddah, to jest byli pod dozorem policyi

a do potwierdzenia wyroku przez króla, który nakoniec

pozwalajc ogosi ten wyrok, uzna za rzecz przyzwoit

owiadczy im przez usta Sobolewskiego swe najwysze

i najmilociwsze nieukontentowanie, z wyczeniem od

tego jednego tylko Wincentego Krasmskiego, dobrze za-

suonego w tj sprawie tronowi i Moskwie. Biehski

umar w Warszawie 6. marca 1829. r. Pogrzeb jego by

i zaraz niebezpiecznie zachorowa. Upywa kilka miesicy. Za-

miast uwolnienia porywaj agowskiego do Petersburga, i po

siedmiu miesicach przywo do Warszawy, gdzie w nowem wi-

zieniu u Marcinkanek znowu by osadzony. Gdy sie do niczego

i teraz nie przyznawa, chciano go posa na Sybery, jako b-
dcego rodem z ziem zabranych. Trzeba byo uy do tego

gwatu, bo dobrowolnie agowski wzi si nie pozwoli. Wpada
zatem do Marcinkanek Lewicki adjutant i krewny gubernatora,

przybiera sobie do pomocy kilku onierzy i chce porwa a-
gowskiego przemoc; lecz ten w tej samej chwili rzuca si na

niego, wydziera si z rk Moskali, przebija si noem, Lewickiego

uderza w twarz rk skrwawion, a potem powtórny sobie cios

zadaje i pada bez zmysów. Szamotanie si z Lewickim sprawio,

e ugodzenie to nie byo miertelne. Znaleziono testament a-
gowskiego. Wypadek ten zrobi mocne wraenie na umyle ca-

rewicza; poleci on Kurucie „eby agowski y koniecznie"

i posya swoich doktorów. Jednego razu, w kilka miesicy po

tem zdarzeni, przybywa Kuruta do Marcinkanek i owiadcza

agowskiemu e jest wolny, „ale tej wolnoci tylko w Rossyi

ma uywa" — jako tam urodzony. „Nigdy generale! zawoa
agowski , — „ ywego mnie z td nie wemiecie , idz' i powiedz

W. ksiciu, e tylko moje koci polecie do Rossyi;" nareszcie

tyle mztwem i niezomnym uporem dokaza, e po 36. miesi-

cach carewicz rzeczywicie uwolni i zosta mu w Warszawie po-

zwoli.
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jeden z najwyszych scen popularnych w stolicy, wyni-

kych z processu patryotów: modzie szkolna towarzy-

szya zwokom tego senatora do grobu, wychostaa pohcy

chcc temu zapobiedz z rozkazu W. ksicia, i podara

w szmaty caun trumn okrywajcy, bo kady chcia mie
bylejak pamitk po mu, który tak górnie przemawia

do cara. W krotce umar i Woronicz, za którego przy-

wodem wyszy kler zmaza w sdzie sejmowym plam
kilkoletniego nienaturalnego wspólnictwa z Moskw w gn-

bieniu i zaciemnianiu Polski kongressowej. Niemcewicz,

tumacz, reprezentant pospolitego wszystkich alu w ka-

dem podobnem zdarzeniu, zaszczepca cypiysowych ga-
zek na tylu grobach we wszelakiej aobie narodowj,

mia mow na jego pogrzebie, a Czartoryski, którego

kady ki'ok w tej porze by naznaczony ochot rozsze-

rzania wasnj popularnoci, opisa i odczyta jego ycie

w towarzyst\vie przyjació nauk.

Taki koniec wzia sprawa jeców stanu. Chocia

tedy towarzystwo patryotyczne rozgaziwszy si po caj
Polszcz, poruszywszy cae niemal obywatelstwo w tym

kraju, nie podnioso broni przeciwko nieprzyjacielowi,

chocia biorc miar z rodków które przysporzyo, z ma-

teryaów które nagromadzio, z wpywu który miao,

obwinie je naley o brak energii w chwih stanowczj,

w chwili wiele obiecujcej zetknienia si ze spiskiem ros-

syjskim, wszelako przyzna potrzeba, e nie mae poo-

yo zasugi w sprawie niepodlegoci narodu, przez przy-

gotowanie umysów do powstania, przez oswojeme kraju

z t myl, przez rozjtrzenia jj wasnemi cierpieniami,

przez nastrczenie okazyi sdowi sejmowemu uwicenia

tj myli wyrokiem, przez przymuszenie rzdu do bro-

nienia sdu gdy by zaskarony za to dzieo, przez

zniewolenie nakoniec samego cara do potwierdzenia wy-

roku, to jest do potwierdzenia tj zasady wyraonj wy-

rokiem, popartój i rozwiniouj w oddzielnm zdaniu
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sprawy przez prezesa sdu sejmowego: e dla Polaka

nie jest jzhrodni usiowanie zjednoczenia rozszarpanych

czci kraju. Sd sejmowy wyniky z Towarzystwa pa-

tryotycznego, z jego w porwaniu si do ora opiesza-

oci, z jego bezczynnoci w wielkim momencie, by wicój

rewolucyjny w skutkach swoich nieli samo Towarzystwo,

i wicj od niego kraj do powstania usposobi, przez

walk z tronem, przez zwyciztwo nad nim odniesione,

przez wyrzdzenie bolesnego aifrontu W. Ksiciu, przez

potpienie jego poprzednich gwatów tm, e mu osta-

tniego, najwikszego dokona niedopuci, — nakoniec

przez zwrócenie na siebie i na Polsk uwagi caj Eu-

ropy, przez nastrojenie wszystkich gów dobrze mylcych
w Polszcz, przez niezmierne rozszerzenie pierwiastku in-

surrekcyjnego w atmosferze caj Polski,

Wszystko to byo zapewne podniesieniem ducha, po-

trceniem najdzielniejszych w narodzie spryn: natenczas

jedno sowo Czartoryskiego, lub Biehskiego, wyrzeczone

do narodu, (jak susznie mniema jeden z podchorych),

byoby cay kraj uzbroio. Lecz i sd sejmowy znalaz

si w tm samem pooeniu w obec rewolucyi co pier-

wj towarzystwo patryotyczne , to jest: wszystko uczyni

co tylko byo potrzeba do jej zrzdzenia, lecz sam za-

cz jój niechcia. Senatorowie, ludzie podeszU, prawi,

przywizani do kraju, mieli w sobie duo odpornego

ducha, i ywili go w trudnych okolicznociach; ale mo-

nasz byo spodziewa si po nich eby albo aktem uro-

czystym powoah lud i wojsko do broni, albo sami z bro-

ni wyszh na ulic? Ostatnie bezwtpienia przechodzio

ich si; pierwsze, nie. Zdaniem mojem, senat uczyniwszy

wyrok powinien by go ogosi pomimo zakazu W. ksi-

cia. Konstanty musiaby wtedy dopuci si gwatu na

osobach senatorów, a dyspozycya opinii w Warszawie

i w wojsku bya taka, iby mu to bezkarnie nieuszo.

Rewolucya, powstanie byoby wprost wynikno z sdu.
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Jednake sdziowie na ten krok odway si nie mieli.

Znueni dug prac, kontenci niezmiernie e im si

udao pokona cara w prawnych szrankach, z najwiksz

pociech w sercu pozwohli si wizi w Warszawie ca-

rewiczowi, mczestioo nad bohatyrstwo przenoszc; z in-

nego wzgldem moe i lepij si stao, e si tak stao

a nieinaczj; noszono ich na rku, w7wyszano ledwie

nie pod oboki: czegó wicej trzeba byo zacnym star-

com, pysznym e obowizku swego dopenili? Równie

jak oni, myleU i uwolnieni winiowie stanu. Mniema-

jc, e wiele dokazah w wizieniu, e take dopenih

swego obowizku, bo dugo cierpieli, postanowili uywa
swobody z wielk ostronoci. Zasnli wic na laurach, —
innym, modszym od siebie, mniej startym przez nie-

szczcie odkazujc jakby pucizn, dokonanie zacztego

przez siebie dziea. W rzeczy samj potrzeba byo ko-

go nareszcie ktoby w Polszcz zaelektryzowanój przy-

oy rk do podpau, potrzeba byo ludzi, którzyby si
odwayli da haso przez wzicie si do broni. Tacy

ludzie zaraz si znaleli. W tej wanie epoce (w roku

1828.) wcale nowe, odrbne od poprzednich zwizków
powstao towarzystwo; nie wypyno ono z nich przez

adn afiliacy, ale, jak wszystko co jest mocne na

wiecie i ugruntowane w sobie, wszczo si samo przez

si. Kiedy niejako uwierzono w to, iby byo nierozs-

dnie zaczepia po tylu zawiedzionych nadziejach prze-

wanego nieprzyjaciela, kiedy w skutku tego przekona-

nia nastpio pewne nawet otrtwienie, nie w narodzie,

ale midzy tymi, którzy naród powiceniem si swoim

do powstania znaglali: wtedy podporucznik puku gre-

nadyerów gwardyi Piotr Wysocki, przykomenderowany

do instrukcyi szkoy podchorych piechoty, zrobi zwi-

zek w tj szkole dnia 15. grudnia 1828. Charaktery-

styka ma, którego los przeznacza na twórc 29. listo-

pada, jest taka: nauki adnej prawie, chocia wiele pism
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wojskowych i historycznych czyta; naturalnj bystroci

dowcipu mao, a tego co ludzie zowi geniuszem, mo-

cnm i rozlegm pojciem rzeczy, nic a nic. Lecz za

to, co daleko wicej znaczy w podobnych przedsiwzi-

ciach, mia ten czowiek wielki geniusz we wasnm
sercu; myla czujc; rozumem jego bya mio ojczy-

zny, cokolwiek take mioci sawy, i atwo dobycia

paasza w kadj chwili. Taki by Piotr Wysocki, —
prawa, uczciwa dusza polska w caem znaczeniu tego

wyrazu, Pierwszemi czonkami, a raczej spólnikami Wy-

sockiego w utworze tego nowego spisku, byU ci podcho-

rowie: Karol Karsznicki z batahonu saperów, Stanisaw

Poniski z puku grenadyerów gwardyi, Kamil Mochnacki

z batahonu saperów, Józef Gurowski (brat Adama) z puku

1. piechoty liniowj, Seweryn Cichowski (brat Adolfa)

z puku grenadyerów gwardyi, Józef Dobrowolski z puku

pierwszego piechoty hniowj, Alexander aski i Karol

Paszkiewicz z puku grenadyerów gwardyi*). Na zgro-

madzeniu tych podchorych dnia 16. grudnia 1828. Ka-

rol Karsznicki stanowczo zdecydowa wszystkich do zobo-

wizania si pod przysig, e wielkie dzieo oswobodzenia

kraju do skutku doprowadzone zostanie. Rady wojsko-

wych s prdkie, a przysiga w obliczu karabinów nie

dla samj tylko formalnoci. Poprzednie zwizki, cho

dosy ywo si rozwijay, wyznaczay jednak prawie za-

wsze zbyt odlege i niepewne terraina samym sobie do

rozpoczcia dziea. Midzy dawniejszemi sprzysieniami

a tm ostatniem zachodzi przeto ta rónica, i i wolne

mularstwo narodowe i wielkie towarzystwo patryotyczne

na niem ugruntowane, po wikszj czci rozszerza do-

brego ducha w caj Polszcz zamierzay, za podchor-

owie ograniczajc si tylko na Warszawie, z wikszym

*) Szczegóy dotyczce szkoy, niektóre nawet miejsca dy-

kcyi, bior z rayiortu Wysockiego i relacyi ^askiego.
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pospiechem chcieli przystpi do rzeczy i przez samo jj
zaczcie cay naród wcign w swe dziaanie. Szkoa

podchorych miaa wiksz cz znajomych i przyjació

midzy oficerami w pukach, którzy ze szkoy awanso-

waH, z któremi zachowywaa naturahie stosunki dawnego

koleestwa; atwo tedy moga modsze oficerstwo, na-

przód garnizonu stohcy, a nastpnie caej armii w porze

corocznych obozów pod Warszaw wcign, ile e wszy-

stkie niemal puki przez gminy ukasiskiego i Krzya-

nowskiego dobrze byy do tego usposobione. Wychowana

w rygorze klasztornym pod okiem carewicza, który j
naprzemiany gaska i drani, zaprasza do siebie na

herbat, i nielitociwie kara podug humoru , wywiczona

doskonae w obrotach wojskowych, - bo kady z podcho-

rych musia dowodzi pukiem, brygad i dywizy

w obecnoci carewicza, — tchnca duchem patryotyzmu,

nienawidzca Moskw)-, zapalona bo moda: niebya w ro-

zumieniu Wysockiego zem narzdziem do zrzdzenia

wielkiego rewolucyjnego wstrznienia w Polszcz. Na
par lat przed utworzeniem tego zwizku pracowano

w szkole okoo podniesienia ducha, owiecenia umysów
i ukrzepienia ich w przekonaniu o potrzebie politycznej

zmiany. W tym celu podchorowie Godebski Józef

i aba zaczli wydawa, w krotce potem zakazane pi-

semko, pod tytuem „Chwila spoczynhuy' Dziea zaka-

zane, po -wikszej czci zagraniczne, wywiecajce pra-

wdziwy stan kraju, naduycia których si rzd cara

dopuszcza, i pooenie Europy, puszczane byy w obieg.

Wzrastaa ch do nauk; ksztaci si charakter modych

wojskowych
,
przeznaczonych do wielkiego dziea. Nie by

to ani klub rozlazych niemieckich burszów, których du-

cha pocztkowo ywi w sobie uniwersytet warszawski,

ani te tak romansowe stowarzyszenie jak n. p. promie-

nistych w Wilnie , ale byato burza zawarta w kilkunastu

ognistych gowach, przechodem swoim jak gwatowny
M').;luiHLk! iiowsfMiiie I. W)
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uragan mogca w niwecz obróci wszystko coby jój na

drodze zawadzao. Od sowa do szabli tale tu nagle rka
sigaa, e wiele razy zdarzyo mi si by w szkole pod-

chorych, tyle razy mniemaem, e ten dzie, którego

j odwiedziem, bdzie ostatnim dniem w Polszcz dla

Moskwy.

W gaju azienkowskim, tu pod bokiem Belwederu

z jednej strony , a z drugiej koszar kirysyerów i uanów,

o kilkanacie kroków od kolosalnej statuy Sobieskiego,

sta oddzielny poduny gmach, niegdy oficyna dla dwo-

rzan króla Stanisawa Augusta. W tym budynku miecio

si , uczyo i doskonalio w mustrze do trzechset podcho-

rych pod komend pukownika Oldzkiego. Nikt nie

zna tej modziey, nikt w kraju nie zwraca na ni
uwagi prócz carewicza; tem bezpieczniej wic konspirowa
moga. Lecz przed jj bacznoci nic nie uszo co su-

yo jej planom. Cae dni trawic na wiczeniach woj-

skowych i nabywaniu nauk przepisanych regulaminem,

nocami, w dugich szeptach dla uniknienia otaczajcych

j szpiegów, radzia nad sposobami najatwiejszego wy-

konania przedsiwzitego dziea. Byy tara zgoda bra-

terska, wielkie koksestwo
,
powicenie si bez granic,

jedno w celach i wierno przysionej sprawie. W roku

1829. i pierwszej poowie 1830. zwizek podchorych

powikszy si niewielk liczb nowych czonków. Weszli

do niego z batalionu saperów: Felix Nowosielski, Przed-

peski podporucznicy i Gawroski Kapitan; z puku gre-

nadyerów gwardyi: kapitan Ivazimierz Paszkowicz, poru-

cznik Piotr Urbaski, podporucznik Karol Szlegel; z puku
1. strzelców pieszych: podporucznik Koszucki; Tych obo-

wizano dostarczy na naznaczon cliwil oddziaów o-
nierzy, prochu i kul. Prócz tego: podjli si ci nowi czon-

kowie powierzy sekret innym kolegom godnym zautaniu,

zawsze jednak za poprzednim uwiadomieniem o tem pier-

wszycli zah)ycieli zwizku przez porednictwo Wysockiego.
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Dwaj midzy wspomniouyini oficerami, Urbaski i Przed-

peski, mieli pod swoim dozorem prochownie puikowe,

zkd na piei-wsz chwil bhsko 150,000 ostrych adunków
wojsko wzi mogo. Na pocztku stycznia 1829. wpro-

wadzony zostaem do tego zwizku przez brata; w tyme
samym czasie GuroAYski Adam i Adolf Cichowski, take
przez braci w szkole podchorych, byli przyjci. Z po-

midzy czonków izby i)oselskiej zwrócono uwag na

Walentego Zwierkowskiego , Franciszka Trzciskiego i Gu-

stawa Maachowskiego. Wszyscy trzej weszh do zwizku.

Ostatnia inicyacya, Gustawa Maachoiushiego , zaja
szko nadz\\7czjnym projektem na chwil — lecz nara-

zia j take na nadzwyczajne niebezpieczestwo, z po-

wodu nastpujcego zdarzenia.

Gruchna wie w tej porze o horonacyi. Adam
Gurowski*) dowiedzia si od Wysockiego, Karsznickiego

i Dobrowolskiego , e zwizek postanowi rozpocz dzieo

ku kocowi marca 1829. Moskale zaprztnieni wówczas

wojn tureck, nadarzali szczliw ku temu okoliczno.

Na kilka miesicy przed t epok Tytus Dziayski na-

pomkn Gm-owskiemu, czyhby nie mona zebra kilku

odwanych ludzi, i na przypadek, gdyby jak ogoszono,

familia cesarska przybya do Warszawy, postpi sobie

z ni bez adnej ceremonii, jak si wyraa Gm^owski,

dla dania tem iiasa caemu ludowi w caej Polszcz,

do rozkucia obcych wizów. Projekt ten niezmiernie po-

doba si Gurowskiemu, czcemu z jasnym sdem

*) Szczegóy o spisku koronacyjnym bior z relacyi Adama
Gurowskiego, a chocia sam o tych interesujcych szczegóach

wiedziaem, wskazuj jednak ródo, ile e autor na kocu swego

pisma zarcza, ,,e za prawdziwo wymienionych przez siel)ic

faktów kademu stanie do odpowiedzi." A e dotd nie zasza

adna reklamacya w tej mierze, przeto Adam Gurowski, jako

jeden z gównycli aktorów spisku koronacyjnego, jest ródem
liist(ii'yfznem niowt])liwem.

19*
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o rzeczach pierwiastki wiilkaniczne rónego i^alibru w swj

duszy i w swym charakterze. W istocie przedsiwzicie

nadzwyczajne! Gówne siy moskiewskie byy w tenczas

na wschodzie. Polska w króestwie kongressowem i za

Bugiem miaa wszystko czego byo potrzeba do rozwi-

nienia ogromnego powstania. Podobny postpelv z dyna-

sty carsk, jako odwet zemsty narodowj , mia w sobie

duo sensu: za sto lat zbrodni jedna chwila kary; jedna

chwila, ale straszna! Mogo to przeci w samym po-

cztku dziaa drog do wszelkiego ukadu, a wojna

byaby albo rozniecia dotlewajce iskierki rzucone przez

Pestla na opoczysty grunt moskiewski , albo w przeciwnym

razie byaby natychmiast przybraa charakter tj gbo-
kiej rassowój antypatyi midzy Polsk i Moskw, jaki

mie powinno kade powstanie w kraju naszym. Gurowski

obejmujc to wszystko jednym rzutem oka, pospieszy

da zna Wysockiemu i podchorym o tem co Dziay-
ski przedsibra. Zwróciwszy uwag zwizkowych na

pewn ju prawie pogosk o przybyciu rodziny cara na

koronacy do Warszawy, przekada im czyliby tj ko-

medyi nie naleao da traicznego rozwizania. W tym

celu radzi wstrzyma zamierzone rozpoczcie rewolucyi

w marcu, i skombinowa powstanie zmyl Dziayskiego.

Podchorowie nie wahali si ani chwili. Los Polski,

pónocy, moe caj Europy jednem ciciem rozstrzy-

gn, — có mogo wicej zgadza si z ich tempera-

mentem, z ich gowami? PrzychyliU si z ochot do rady

Gurowskiego. Czas tym sposobem zyskany do lata, mia
by obrócony na rozszerzenie spisku.

Dziayski dowiaduje si o zwizku w szkole z naj-

wiksz radoci. Obiecuje zote góry, ofiaruje w zapale

patryotycznym nietylko pomoc osobist, lecz cay swój

majtek. Owiadcza e o wszystkiem ksicia Adama Czar-

toryskiego uprzedzi nie zaniedba; z daleka nawet napo-

myka Gurowskiemu ksicia na dyktatora; ale nadewszy
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stko wymaga od Gurowskiego sowa honoru, e nazwisko

ksicia przed reszt zwizkowych z jak najwiksz tylko

ostronoci wymienia bdzie. Wiadomo rzeczy dosza

i do Bernarda Potockiego. Mieszka podówczas w War-

szawie Walenty Zwierkowski. Nalea on, jak si ory-

ginalnie wyraa Gurowski, do partyi monarchiczno-Tion-

stytucyjno-sejmowo-legalnie-oposycyjnej, to jest do partyi

kahskiej tak dugiej i rozpostartej w swem województwie

jak to nazwanie. Carewicz nie lubi konstytucyi i kali-

szanów, a kaliszanie tylko w konstytucyi zbawienie wi-

dzieli. Zwierkowski trzyma z nimi, a tern samem by
sol w oku wielkiemu ksiciu, a tern samem i dla innych

pobudek by godny wszelkiej ufnoci Polaków. Na [-
danie tedy Wysockiego, który szczególniej z czonkami

izby chcia si pozna, odkry Gurowski wszystko Zwier-

kowskiemu, ten z radoci dowiedziawszy si o tak wa-

nym zamyle pojecha razem z Gurowskim do kwatery

Wysockiego. Nastpia bardzo interesujca rozmowa.

Wysocki prawi obszernie o potrzebie rozgazienia zwi-

zku; dalsze rozwija plany; napomyka, e podchorowie

na wspódziaanie izb rachuj i do tego midzy innemi

obieraj Zwierkowskiego za porednika. Otwarto Zwier-

kowskiego, ujmujce obywatelskie serce, gotowo uprze-

dzajca wszelkie yczenia zwizku, sprawiy na Wysockim

najlepsze wraenie. W tem to pierwszera widzeniu si

Wysockiego ze Zwierkowskim, bierze pocztek myl silnie

przez zwizek uchwycona, powoania izby do rzdu po-

wstania, — myl w sobie niewinna, ale jak si przeko-

namy z caego toku wojny, zgubna i najniepolityczniejsza

w skutkach swoich.

Zwierkowski uwiadomiony o wspónaleeniu Bernarda

Potockiego, Dziayskiego i Maachowskiego, otrzyma

z woli podchorych upowanienie od Wysockiego, poro-

zumienia si z temi panami. Stosowny plan mia by
uoony przez jegnego z nich (nazywano to w szkole pro-
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gramatcm koronacyi) a potem poddany pod rozwaga wy-

branym przez podchorych penomocnikom. Po dugich

ncgocyacyach stano na tem, e PP. Maachowski, Dzia-

yski i Potocki mieh si widzie z wojskowymi w mie-

szkaniu Zwierkowskiego. Na kilka chwil przed mnówion
tego zejcia si godzin, zdarza si szczególny przypadek:

Dziayski podczas obiadu u P. Maachowskiego bierze

na bok Gurowskiego i owiadcza mu, e na zebranie do

ZwierkoM^skiego adn miar przyj nie moe. „Ufam

jednak twemu honorowi, mówi dalej, e zapewnisz pod-

chorych o mojej gorliwoci dla sprawy ojczystej;"

a w krotce potem rzek do Gurowskiego po cichu: —
„nie mona zupenie ufa Maachowskiemu, radz ci id
naprzód i zebranych ostrze , aby przed nim wszystkiego

nie powiadah." Gurowski niemóg poj tej nagej prze-

zornoci. Lecz domyla si, e musiao zaj pewne

nieporozumienie w tej mierze midzy Maachowskim i Dzia-

lyskim. Pobieg wic do Zwierkowskiego i zastawszy

tani Feliksa Nowosielskiego, Wysockiego i dwóch pod-

chorych, powtórzy im to co mu mówi Dziayski

o Maachowskim , z tym jednak dodatkiem: „e temu wie-

rzy nie mona." Nadszed w krotce Maachowski i plan

nastpujcy w skutku poprzednich narad swoich z Dzia-

lyskim, Gurowskim i Potockim, przeoy Wysockiemu:

,1. gdy przybycie cara ku kocowi maja nie podlega

wtpliwoci, zdaje si przeto, i wspólnemu zamiarowi

postpienia sobie z nim i ca rodzin w sposób umó-

wiony nic na przeszkodzie nie staje; niechaj wic woj-

skowi z swej strony ile monoci zwizek szerz i umysy
jirzygotowuj; 2. tymczasem P. Dziayski uda si, jak

obieca, do Berlina podczas wit wielkanocnych aeby

tam wybada posa angielskiego, z którym mia znajomo,

jak gabinet Saint-James uwaa zechce to przedsiwzicie?

3. P. Potocki w tyme czasie uda si do Wiednia, gdzie

przez stosunki swych krewnych w tym samym wzgldzie
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gabinet austryacki obiecywa wybada; 4. dalej Maaclio-

wski bierze na siebie szerzy wspólny zamiar a do czasu

koronacyi midzy obywatelami Galicyi, sandomierskiego

i przylegych województw. Zwierkowski podj si przygo-

wa posów, a Gurowski kaliszanów, z którcmi ivtencz'as

w przyjacielskich by stosunkach. Na tem skoczyo si

pamitne jjosiedzenie u Zwierkowskiego.

Gm-owski chcia stósowiiie do tego planu opuci
Warszaw, gdy w tem jednego poranku wchodzi do jego

pomieszkania Dziayski, blady, pomieszany: „od wszyst-

kiego si usuwam" — zawoa, — „nic dziaa nie bd,
gdy sprawa nasza zdradzona, wydana zostaa, oto ju
Mohrenheim z przyjani kaza mnie ostrzedz! „Gurow-

ski ledwie pojmujc coby to znaczyo, nic tracc jednak

ufnoci w dobr wiar Dziayskiego, natychmiast do-

niós o tem Wysockiemu. Obadwa postanowili ten wy-

padek w najwikszym sekrecie zachowa, i nieustawa

w dziaaniu. W kilka godzni potem spotka Bernarda

Potockiego, który go zapewni, e rzeczy nie tak le

stoj jak si zdawao Dziayskiemu, e i on ju z pierw-

szego przestrachu ochon, e odtd obadwa dziaa

bd wedug danego przyrzeczenia. Na tem blisko ju
przed Wielkanoc rozjechali si ci trzej gówni spiskowi.

Lecz nie wszyscy mogli dopeni przyjtych obowizków;

jeden Gustaw Maachowski uczyni zado swenui przy-

rzeczeniu zajmujc si przed koronacy usposobieniem

umysów na prowincyi. Gurowski niecierpliwie oczekiw^a

na wsi do ostatniego prawie momentu wiadomoci od Dzia-

yskiego. Nadjecha car do Warszawy; chwila stanow-

cza dziaania zbliaa si, a z Pruss adnej wiadomoci'

Nie mogc wicej traci czasu pospieszy Gurowski do

stolicy na trzy lub cztery dni przed koronacy, i znalaz

zwizek w najsmutniejszem, najkrytyczniejszem pooeniu:

ci bowiem posowie, których Zwierkowski o spisku uwia-

domi, jednomylnie protestowah si przeciwko gwato-
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wnemu krokowi! Co wiksza, sam nawet Maachowski

nieradzi tego przytvodzi do skutku w co pierwj tak

mocno wierzy. Podcliorowie, którym ju ostre a-

dunki porozdawano w wigili dnia majcego by dniem

ostatnim dla dynastyi carów, przepdzili noc przed ko-

ronacy w najwikszej niespokojnoci. Rzecz zadaleko

zasza, aeby j bez niebezpieczestwa powcign byo
mona, ile e na moment przed M^konaniem spisku (jak

si zwykle dzieje) wicej osób przypuszczono do tajem-

nicy, anieliby to miao miejsce bez pe^Mij determinacyi,

i tak bliskij godziny zaczcia. Lecz z drugij strony:

jake si odway na rzecz bez wspólnictwa narodu,

owszem wbrew woli jego reprezentantów, którzy swj
saukcyi odmówili! Gdy tedy Maachowski nag zmian
swej polityki wstrzyma egzekucy planu, podchorowie

i Wysocki, struchleli. atwo sobie wyobrazi co si tej

nocy w szkole dzia musiao; albowiem, powtarzam raz

jeszcze, e dla otoczenia cara i jego braci na saskim

placu, wicej, na ten raz jeden, ludzi wcigniono do spi-

sku jak roztropno radzia. Wysocki siebie i podcho-

rych, i Maachowskiego, i innych zwizkowych poczy-

tywa za zgubionych.

Zeszed na niczem dzie koronacyi; ale jeszcze za-

mach nie by odkryty, co wszake nazajutrz, w kilka

dni potem, lada chwila nastpi mogo. Co pocz w tak

okropnm pooeniu? Podchorowie, mianowicie zaoy-
ciele zwizku postanowiU spróbowa ostatniego momentu.

Chcieh podczas uczty ludu wykona to, od czego ich na

saskim placu wstrzymano. Polecili tedy AYysockiemu

zapyta jeszcze raz posów znanych za patryotów: czyU

ycz sobie posannicy narodu aby od takiego aktu za-

cza si rewolucya w Polszcz? Wysocki widzi si

z kilkoma wieczorem w ogrodzie Nejmanowej; przekada

im e niebezpieczestwo doszo do najwyszego stopnia;

i rzecz za daleko posuna si aby j za nieby uwa-
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a mona: e albo skoczy, albo w razie przeciwnym

pa ofiar tego co zamierza, byo jego przeznaczeniem,

i tvszysthich^ co o zamiarze wiedzieli. Ale nadaremnie!

Posowie nie chcieli; odmawiali swej sankcyi; uwaali

to za niebezpieczne i niepewne. Potocki niepojecha do

Wiednia; Dziayski niepojecha do Berlina; widzc, e
rzeczy nie przyszy do skutku przyby wreszcie po ko-

ronacyi do Warszawy, i jak powiada Gnrowski, taco-

wa poloneza z carow, — Opowiedziaem fakta, sd
o nich zostawujc czytelnikowi. Co mogo spowodowa,

szczególnij Maachowskiego, do nagego zatrzymania

dziaania które przez dugi czas pochwala, którego wy-

konanie od niego zaleao? Trudno zgadn. e podów-

czas nie mia w tern krzywej myli, rzecz oczywista: bo

na przypadek odkrycia czyliby sam jako jeden z gó-

wnych aktorów tj wielkiej sceny nie by pad ofiar

udaremnionego zamachu? Wic inne musiay by przy-

czyny. Moe, jako czonek byego towarzystwa patryo-

tycznego, przyniós z sob do nowego zwizku ten brak

det(Tminacyi, który je cechuje, t force cTinertie w chwi-

lach stanowczych, która o mao na rusztowanie nie za-

prowadzia wszystkich czonków komitetu Sotyka? Moe
te dzieli opini szczupej liczby tych krótkowidzcych

patryotów, których koronacya natchna nadziej, i po

tym obrzdzie ustawa konstytucyjna cilej przestrzegana

bdzie przez monarch, który koron polsk woy na

sw gow, i moe dla tego ów zamiar udaremni. Bd
co bd, niepodobna niewidzie w tym postpku niesy-

chanej lekkomylnoci osób, które, natchnwszy szko
t myl niebezpieczn, wykona jej niedopuciy, z na-

raeniem tylu zacnej modziey na niepochybn zgub

^

ywe te zostay urazy midzy podchorymi, ywe uczu-

cia krzywdy, któr im w tym A\7padku wyrzdzono. Je-

den z nich, Alexander Laski, który dowodzi szko na

saskim placu w tym dniu niebezpieczna (20. maja) tak
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si^. wyrazu z tego wzgldu: — „Sza gra o ca, sa-

„wiaszczyzn; od Newy po Odr byaby si rozwikaa

„krwawa walka rozpoczta na saskim placu ofiar po-

„inazaca i caej jego rodziny, kilk, chwilami póniej,

„kiedy na gow swoje niepolsk woy koron, i bero

„najpikniejszego rodu sawiaskiego mia porówna

„z astrachaskiem, kazaskiem i sybirskiem. e car nie

„odpokutowa wtenczas za rozbiór Polski, e niedalimy

„wtenczas przykadu jak okropnie mci si lud za cao-

„wieczne krzywdy swoje, za zbrodni popenion przez

„koronowanych rozbójników, komu to przypisa? Oto

„dyplomatyce! Oto wanie takim ludziom, których zdaje

„si los nieyczhwy Polszcz tak usposobi, eby kadej

„wielkiej rzeczy obawiali si przed skutkiem, eby kad
„wielk rzecz ju wykonan zmniejszah."

Po koronacyi zwizek podchorych musia wyj
z ciasnych obrbów, w których dotd zostawa. Inne

zamiary przez inne t rodki miay by poruszone.

W spisku koronacyjnym wszystko w jednej chwili miao

mie pocztek i koniec: jeden czyn mia na wieczne

czasy rozerwa stosunki Polski z Moskw; teraz za
potrzeba byo przygotowa i uorganizowa systematyczn

w calem wojsku konspiracy, która miaa da haso

narodowi do powstania. I to dzieo przez Wysockiego

rozpoczte, i po wikszej czci przez niego dokonane

zostao.

Nastpi ród cigych prac wojskowego spisku sejm

w maju r. 1830., ostatni w Polszcz kongressowej. W pierw-

szej czci tego obrazu królestwa polskiego, staraem si

odda charakter naszj legalnej oppozycyi konstytucyjnj.

Miaa ona jedn wan chwil w roku 1820., poczni

zaraz osaba; ju sejm r. 1825. niesie na sobie cech

tj saboci, a w r. 1830. napróno niektórzy czonkowie

izby jak n. p. Lelewel, Gustaw Maachowski, Wadysaw
Ostrowski, Franciszek Woowski, Roman Sotyk, usiuj
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na tej drodze opór przeciwko rzdowi wic<i5Zi}; energi,

wiksz moc uzbroi. Sejm czwarty by lepszy od

trzeciego bez wtpienia; lecz naturalnie odniesiony do

si)rzysienia zasejmowego, rozwijajcego si z coraz

wiksz moc w narodzie, odniesiony do gwatownego

ruchu podrywajcego istncy porzdek rzeczy, przyoony

do powstania niecierpliwie liczcego przedostatnie chwile

kongressowej Polski, w tem uwaany wietle, na t skal

wzity, znajduje si wyprzedzonym przez wypadki, jako

reprezentacya narodowa nie ma inicyatywy w powszech-

nem i gównem dziaaniu narodowem, jest may, jest

prawie nic nieznaczcy, osobliwie w obhczu sdu sej-

mowego. Professorstwo wileskie, destytucya z tego

urzdu, wprowadziy Ijclewela do izby. Jako pose e-
lechowski z niemaem wraeniem mówi on i)rzeciwko

ponowionenm projektowi rozwodowego prawa. On i Wo-
owski gównie przyoyli si do upadku tego ducho-

wnego wniosku. Wszake to by jedyny tryumf oppo-

zycyi, zreszt do udyscyplinowanej , lecz bojaliwej.

Gustaw Maachowski, któremu kamerjunkrostwo i urzd

w Petersburgu przy dyplomacyi moskiewskiej zawadzay

do poselstwa, wzi dymissy z kamerjunkrostwa, zrzek

si urzdu przy dyplomacyi, napisa z tego powodu do

senatu mocne iirzeoenie, zosta posem i oskary Wo-
nickiego o arbitralne niewykonanie wyroku sdu sejmo-

wego, o arbitralne wizienie senatorów. Izba temu za-

skareniu tylko wikszoci dwóch przeciwnych gosów

doj nie pozwolia, uchwalia pomnik dla Aleksandra,

a adres napisany przez Maachowskiego przyja, przy-

jwszy zmienia za rad Jjubeckiego. Dziaanie przeto

izby wród tych wanyci okolicznoci, powiadani, jest

mae i nic nieznaczce. Nadmieniam za to dla tego,

aby zawczasu udeterminowa charakter ciaa prawodaw-

czego, które rewolucyi nie zrodzio, nie poczo w sobie,

a jednak rcwolucy, powstaniem, skutkiem dziwnego.
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dla sprawy naszj fatalnego zbiegu okolicznoci, kiero-

wa miao.

Wkrótce po rozjechaniu si posów cae wojsko

polskie Jak zwykle stano obozem pod Warszaw. Kon-

spiracya miaa wic otwarte pole do poczynienia ostatnich

przygotowa. W tym czasie Urbaski wprowadzi do

zwizku Zaliwskiego podporucznika puku 1. piechoty

liniowej. Przedtem jeszcze wszed do zwizku Konstanty

Trzaskowski z puku 4. strzelców pieszych, jeden z naj-

energiczniejszych aktorów na tej scenie. Nad Zaliwskim

musz tu zatrzyma uwag czytelnika: wielka bowiem

gorliwo w szerzeniu spisku uczynia go jednym z jego

naczelników. ZaUwski móg mie lat okoo czterdziestu.

Czynny, ochoczy, zna bardzo wielu oficerów z dawniej-

szych zwizków, wielu te wprowadza i pod tym wzgl-

dem pooy rzeczywiste zasugi. Lecz z nim razem

weszy take do stowarzyszenia wojskowych kabay, plo-

tki, potwarze, których przedtem nie byo midzy patryo-

tami; wesza ambicya, której si podchorowie i Wyso-

cki nawet z uszczerbkiem sprawy wystrzegah. Zaliwski

chcia by koniecznie pierwszym. Wysocki poczuwa si.

do tego, e jako naczelnik po rewolucyi, nie mógby kie-

rowa rzecz; Zaliwski przeciwnie, któremu natura nie

daa wikszych jak Wysockiemu zdolnoci , który bardzo

pospolitych od przyrodzenia usposobie, intellektualnych,

nauk i prac nie rozwin, dalekie na czas przyszy

zakada projekta i w sobie nie wiedzie dla czego, chcia

widzie wodza, polityka. Przeto na co tylko ambicya

bez gowy zdoby si moga, to wszystko czyni, eby
zepsu reputacy Wysockiego w zwizku, bo zdawao si

Zaliwskiemu , e w nim jednym jako twórcy i dotychcza-

sowym naczelniku konspiracyi, znajdzie po jj wybuchnie-

niu przeszkod do zajcia pierwszego miejsca w dalszem

dziaaniu. Rozsiewa poktne bajki, czerni skrycie Wy-

sockiego i jego przyjació w spisku, byo staraniem, byo
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nawet systematem Zaliwskiego; tego systematu trzyma

si on od chwili wejcia do zwizku, a do 29. listopada,

od zaczcia rewolucyi do jej upadku, — a potem wci
i w emigracyi. Trudno wypowiedzie co zego narobiy

te nieporozumienia w zwizku i po 29. listopada. Zaliwski,

Wysocki i Urbaski mieli sobie poruczon systematyczn

organizacy sprzysienia.

Trzeba byo nakoniec wprowadzi do zwizku wicj
jeszcze osób cywilnych, któreby w samym pocztku do

pierwszego dziaania uyte by mogy. Dotd spisek

szerzy si midzy samemi wojskowemi, a stosunki jego

z cywilnemi byy i nie tak czyste i mniej cise. Rewo-

lucya lipcowa , o którj wiadomo przed urzdowym o niej

doniesieniem rozesza si w obozie, uatwiaa wszystko;

z baraku do baraku nasamprzód pod sekretem, potem

jawniej udzielano sobie nawzajem tej nowiny; ci nawet

wojskowi, którzy nie wiedzieh o przedsiwziciu, zdawaH

si je przeczuwa. Inicyacye szy zatem coraz ywiej.

W Warszawie to samo si dziao po dniach hpcoM7ch

co w obozie. Zrazu byto tylko guchy szmer naksztalt

powiewu drzew rozkoysanych, lecz za rozejciem si
wiadomoci o wypadkach paryskich, stolica [Polski wzma-
gaa si i chuczaa jako rzeka wezbrana, chcca si roz-

la z swego oyska. Rzecz szczególniejsza, prezydent

miasta pad pierwszy ofiar tego stanu rzeczy: kto go

bowiem napad na uhcy i wybi kijem. Przypadek Wojdy

rzuci popoch na pierwsze figury rzdowe. W tym po-

pochu pisywa minister owiecenia hsty do hizyna swego

ministra sekretarza stanu, które po rewulucyi znalezione

w odpisach*) midzy papierami carewicza, sprawiedliwie

nazwane zostay
^^
przeczuciami i trwogami Stanisawa

hrabi Grabowskiego." W jednym z tych listów ubolewa.

*) Konstanty listy ministrów i innych nrzdiiikiiw kaza roz-

piecztowywac^ i przepisywa.
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e mu przyjdzie wasnemi rkami uprawia ogTÓd w Kru-

pkach, wsi któr mia pod Warszaw, w drugim gotuje

si ju na rusztowanie, ju na podobny do Wojdy trafunek,

zarczajc jednak, e go to bynajmniej od wiernoci N.

Panu i nienawici liberaów nieodwiedzie, w trzecim on
i dzieci poleca ministrowi sekretarzowi stanu. Na próno

stara si go pocieszy Stefan Grabowski z Petersbm*ga,

darmo prosi „eby od przytomnoci ze strachu nie od-

chodzi;" los Wojdy, afisz przylepiony do muru z napi-

sem „niech yj rzemielnicy," lub inne podobne lekie

symptoma nabawiao now trwog ministra. Przeczucia

jego wieszcze podzielali Rembiehski i Komia; ale naj-

wyszy stopie tcidzenia rewolucyi mieli Szaniawski i No-

wosilcow. Pierwszy przedsibra podró do wód mineral-

nych w Austryi, domek swój na Noivym wiecie przezna-

czajc na barykady; a drugi po wyranem, lecz bezsku-

tecznem ostrzeeniu W. ksicia, postanowi zwiedzi swe

zakady fabryczne w Sonimie. Midzy wielkiemi zda-

rzeniami, pomimo ogromnych przedziaów przestrzeni,

zachodzi wzajemne pociganie si. Ruina starszj hnii

Burbonów dawno nieznan radoci napeniaa Warszaw.

Ci których stan i wiek nie przywizywa do porzdku

rzeczy istncego, yczyli sobie najrychlej jego zmiany;

inni zaczi si tego lka. Lecz wszyscy odgadywali,

e co wanego nastpi, e co wanego musi nastpi.

Nakoniec caa Warszawa zacza mówi o rewolucyi,

jakby stoszedziesit tysicy ludzi do jednego zwizku,

do jednj konspiracyi naleao.

Fermeutacya bya powszechna. Policya tajna do-

nosia o jej symptomatach Konstantemu, który z pocz-

tku nadstawia ucha szpiegom; ale gdy mu coraz inne

termina wybuchu naznaczano przesta im wierzy, nie-

spokojno stolicy poczytujc za odgos przemijajcy

francuzkiego wstrznienia. W tym duchu pisywa rap-

porta do cesarza, i za loierno i*olski zarcza. Dni
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i tygodnie tak upyway. Im goniej rozprawiano o re-

wolucyi w Warszawie, tym mniejsz wag Konstanty do

tych wieci przywizywa. Niezaniedbywa jednak i ro-

dliów ostronoci. I tak n. p. pomnoy etat piegów

do 6000 z. na dzie; czsto sam objeda warty we

dnie i w nocy; generaom moskiewskim naznacza punkta

w miecie i za miastem, które na przypadek najmniej-

szego rozruciu zaj mieli z wojskiem.

Zwizek móg tedy w czasie tego niedowiarstwa

W. ksicia, i niejako pod zason brukowych wieci,

które w Belwederze plotkami nazywano, bezpieczniej ni-

eli kiedy pracowa. Organizacya jego M^ojskowa szybkie

czynia postpy. Wysocki, Urbaski i ZaKwski szerzyli

j w pukach. Ostatni trudni si szczególniej stowarzy-

szeniem oficerów kompanii gi"enadyorskich, i karabinier-

skich konsystujcych w stohcy. Kady puk mia swoj
osobn sekcy. Kada sekcya wybieraa delegowanego.

Delegowani znosiU si z Zahwskim, Urbaskim, Paszko-

wiczem i Wysockim, przy których by pewien rodzaj

zwierzchnictwa. Kompanie gi-enadyerskie w stolicy ska-

day osobne sekcye, w ten sposób: e kade cztery kom-
panie brygady formoway jedn sekcy i miay swego

delegowanego. Tymi z rozmaitych oddziaów delegowa-

nymi byU: od zwizku pierwiastkowego w szkole pod-

chorych Wysocki Piotr: od puku grenadyerów gwardyi

Urbaski i Grabowski Seweryn; od puku 4. piechoty

liniowej Adam i Tytus Przeradzcy; od kompanii greua-

dyerskich puków hniowych i karabinierskich puków
strzeleckich, puku 1. Un. Zaliwski Józef, puku 5. lin.

Breaski, puku 2. lin. czyski Adolf, puku 3. strzel-

ców pieszych Stryjeski Aleksander, puku 3. piechoty

hniowej Biedkowski, puku 7. pieclioty liniowej Dbrow-
ski Floryan i Bortkiewicz, puku 8. piechoty liniowj

Dbrowski i Skrzynecki. Taki mia ksztat, i tak or-

ganizacya zwizek wojskowy w kocu padziernika 1830.
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roku. Oficerowie 4. puku piechoty liniowj wcignici

do zwizku w padzierniku przez Urbaskiego i Zaliw-

skiego, odbywali swoje posiedzenia osobno; puk grena-

dyerów gwardyi i batalion saperów take osobno; a 18

kompanii karabinierskich i grenadyerskich razem. Z ar-

tyleryi nastpujcy oficerowie wprowadzeni byli: Nieszo-

ko, Chrzszczewski , Stolzman, Waligórski Józef i Ko-

walski Gabryel. Wszystkich oficerów zwizkowych gar-

nizonu warszawskiego z rónych puków i kompanii byo
77. w padzierniku: liczba ta przed sam akcy dosza

do 200. To pokazuje ducha polskiego wojska. Ogóem
siy garnizonu stolicy wynosiy do 8000; nieprzyjaciel

nie mia wicej jak 5400.

Rzeczy szy wybornie w wojsku, z tem wszystkiem

jednak stosunki z cywilnymi ulegay jeszcze pewnym

trudnociom. Rezultat spisku koronacyjnego przerazi

wprawdzie Wysockiego i podchorych, lecz nie zmniej-

szy w nich nieograniczonego zaufania w reprezentacyi

narodowej. Z utsknieniem pragnh oni widzie midzy
sob posów, bo zawsze to nieszczliwe roztrzsali za-

pytanie: czy naród potwierdzi rewolucy podniesion

przez wojsko? Jakby temu co wojsko dla bytu i niepo-

dlegoci narodu przedsibrao, naród chcia, lub móg
sw^j sankcyi odmówi. — jak gdyby na przypadek od-

mówienia tej sankcyi przez reprezentacy kongressowj

Polski, obran pod wpywem nieprzyjaciela, nie mona
byo si zbrojn anty-insuiTekcyjnej izby rozpdzi, jak

gdyby nakoniec taka sankcya nacokolwiek komukolwiek-

bd przyda si moga? Nie w izbie, ale za izb roz-

wija si ruch majcy oswobodzi Polsk; przeto nie

w izbie, ale za izb, to jest w sobie samm sprzysie-

nie powinno byo szuka, jak insurrekcya Kociuszkow-

ska, sankcyi i wadzy. Lecz spisku wojskowych naszych

adn miar nie mona byo podnie do tego punktu.

Obaczymy pónij jakie ztcl sl<utki wypyny. Ponie-
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wa wojskowi koniecznie chcieli widzie midzy sob
posów, odnawiali wic dawniejsze stosunki swoje ze

Zwierkowskim , Trzciskim i innemi. Wprowadzony do

zwizku Roman Sotyk. Wysocki szuka znajomoci z Le-

lewelem, i zabra j przez Xawerego Bronikowskiego,

z któr}'m si maoco przedtm pozna. Umówiona zo-

staa midzy Lelewelem i Wysockim schadzka w bibUo-

tece towarzystwa przyjació nauk, na któr z Wysockim

przybyh Zahwski i Urbaski. Trzej reprezentanci zwi-

zku pooyh posowi elechowskiemu kategoryczne zapy-

tanie: czy izba rewolucy przyjmie lub nie? Lelewel

odpowiada z pocztku ni to ni owo, wzrusza ramio-

nami, kiwa gow, szuka rodka rozwizania przed

wojskowymi tj kwestyi w taki zna sposób, aby ani ich

zrazi, ani do niczego si imieniem izby nie zobowiza.

Historyk, rozbieracz poUtycznych instytucyj, nie móg,
tak sdz przynajmnij , nie postrzega w sejmie króle-

stwa maj do owadnienia tak silnego ruchu zdolnoci.

Wszelako prz}TJarty, widzc do wszystkiego gotowo,

wydoby z siebie odpowied, i „co trzydzieci tysicy

wojska uczyni, za tem pójdzie izba, która o dobrym du-

chu wojska narodowego niepowtpiewa." — Jedn jeszcze

okohczno wytumaczy naley. Organizacya spisku

podchorych obejmowaa wszystko co byo potrzeba do

zaczcia rewolucyi, a nic co do dalszego jj kierunku.

Widzielimy ju jakie wyobraenia panoway w zwizku

co do izby poselskij. Towarzystwo patryotyczne pod

sterem Sotyka, Krzyanowskiego, Maachowskiego i in-

nych, czynic przygotowania do insm-rekcyi, niezapomi-

nao o sobie, to jest, w sobie, w swych czonkach, wi-

dziao przyszy rzd powstania. Towarzystwo patryotyczne

miao racy w tej mierze: bo kady zamach przeciwko

jakiemu bd porzdkowi rzeczy, powinien mie w sobie

ten bodziec, i t dno, aeby po zburzeniu istucj

wadzy, swoje wadz, z siebie natychmiast postawi. Ta

Mochuacki powstanie 1. 2U
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jest najprostsza loika kadego sprzysienia. Na nie-

szczcie w spisku Wysockiego i podchorych, te praw-

dziwie organiczne idee rozkrzewi si niemogy. Czonko-

wie towarzystwa patryotycznego przysposabiajc materyay

do powstania, sami chwyci za or niemieU, ale w kadj
niemal epoce swego zwizku mieU szczególne upodoba-

nie kierowania siebie na rozmaite dygnitarstwa. Proje-

ktowali nietylko rzd ale i organizacy spoeczn; bo

jest rzecz niewtpliw, e niektórym z pomidzy nich

niy si nawet dziedziczne krzesa kurulskie. Przeci-

wnie podchorowie! Ci porywajc za or ani o sobie,

ani o tm co po wybuchnieniu rewolucyi nastpi miao,

niemyleli. Gdyby przyszo do w}'boru, przeniósbym

tamtych ambicy nad tych bezinteressowno. Spisek

podchorych niemóg przyj do ujcia samego siebie,

do postanowienia w sobie samym myh rzdu. Targn
si na istnc wadz, a niemie nowój, ju gotowj, nie-

byo to porucza lepemu trafowi, co w kadm podo-

bnm zdarzeniu powinno by spraw ludzkij przezorno-

ci? Pamitam to dobrze, e kiedy ukadano rozmaite

projekta przed 29. na posiedzeniach zwizkowych, zawsze

jaki fataUzm z dnia do dnia przewleka rzecz gówn,
rzecz pierwsz: rzd, jego ksztat w powstaniu, jego

natur. Kogo postawi na czele ? Jednemu czy wielu po-

ruczy kierunek? jak si zachowa wzgldem caj i pod-

rzdnych czci istncj jeszcze wadzy? W tj mierze

nic naprzód, nic jednomylnie nieudeterminowano. Jedna

cz spiskowych wierzya tylko w paasz, niesiegajc

dalj ; di'uga niechciaa nawet zdawa sobie sprawy z tego.

„Zaczniemy rewolucy, mówih, — naród do niej przystpi

„i wadz sobie ustanowi." Takie byo pospohte mnie-

manie. Zaledwie kilku gruntowniej rzeczy pojmowao.

Bd fatalny! bo rewolucy bez rzdu nieprzyjaciel pier-

wej pokona moe nim naród do niej przystpi. Dla cha-

rakterystyki tego ostatniego zwizku patryotycznego w Pol-
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szcze kougi-essowj , dooy tu powinienem, e trzy byy
gówne przyczyny , dla których myl fundamentalna wadzy

wyksztaci si w nim nie moga. Nasamprzód: niepo-

rozumienia midzy Wysockim i Zaliwskim. Zaliwski czo-

wiek ordynaryjny, tpego i maego pojcia, poktny intiy-

gant i kamca, ale arliwy w szerzeniu spisku, zazdroci

Wysockiemu wzitoci, pierwszestwa, wikszego powa-

ania, Wysockiemu, który gdyby i tj przeszkody nie

doznawa, nie mógby by stan na czele, poniewa do

tego nietylko szlachetnego charakteru, nietylko cnotliwj

duszy jak on mia, ale zarazem trzeba byo wielkiego

talentu albo wojskowego albo pohtyczuego. Powtóre:

brak w zwizku imion znanych krajowi, brak konneksyj.

Mówi, brak imion, albomem chocia niektóre znane

krajowi osoby wiedziay o rzeczy, nie zostaway jednak

ze spiskiem w stosunkach bezporednich. Cywilni z\^i-

zkom kilkakrotnie rozstrzsah midzy sob kwesty:

kogoby na czele rzdu w pierwszych chwilach postawi?

lecz do adnego pewnego zdania w tj mierze przyj

nie mogh. Pod koniec wi"zenia i na pocztku padzier-

nika niektórzy znaczniejsi, znani z patryotyzmu rodacy,

zostah przez referendarza Chdowskiego osobicie lub

porednio uwiadomieni i o spisku i o bhzkim wybuchu:

z pomidzy nich wjTuieni w tej chwih mona ksicia

Czartoryskiego, kasztelana Kochanowskiego i hrabiego

Artura Potockiego. Wszyscy prz}TzekJi na prz}'padek

powstania szczer i czynn pomoc. Wszake porozumie-

nie si wzgldem utworzenia rzdu midzy temi osobami

a zwizkowymi, dopiero póniej miao nastpi. Nast-

pnie obaczymy dla jakich powodów nie nastpio. Otó
w przekonaniu o tym braku ludzi znanych krajowi, spi-

sek , zapominajc e czyny i nic tylko czyny rodz imiona,

e rzd taki jaki powinien by by pierwszy rzd powsta-

nia, móg w kilku chwilach przez sam gwatowny postp

insurrekcyi z niego pochodzcj, sta si wielkim i po-

20*
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pularuym, odnosi si mimowolnie do sejmu, do narodu.

Potrzecie: wielkie niebezpieczestwo. W takim stanie,

wadza nie ma powabu. Zanosio si wic na to, i in-

surekcja przygotowana oddawna, tak wybuchn miaa

jakby tylko bya por}'WCz; improwizacy czci wojska

i ludu.*)

Gdy organizacya wojskowa spisku dochodzia do sku-

tku, czu zwizek potrzeb oddziau osób cywilnych dla

poruszenia ludu w miecie. Kiedy zacz, czy w dzie

czy w nocy? jak postpi sobie z Konstantym? jeUby

wypado go aresztowa, gdzie to uczyni: na saskim placu

albo w Belwederze? nareszcie kto mia to wykona woj-

skowi czy cywilni? radzono w padzierniku jeszcze przed

schadzk w bibhotece. Kilka posiedze odbyo si w tym

celu w szkole podchorych, ale bez skutku. Wysocki,

jak si zdawao, nie yczy sobie aby wyprcma na W.

ksicia (tak j nazywano) przez podchorych bya wy-

konana. Niechcia tego jednak wyranie powiedzie, tylko

cigle zasania si tem, „e w adnym przypadku nie-

mógby rozerwa szkoy podchorych, którj w caj
massie potrzebowa do napadu na pobUskie koszary."

Rzeczywist przyczyn jego wstrtu byo , i niewypadao

wojskowym, podug mniemania Wysockiego, targn si

bezporednio na naczelnego wodza, co cile rzecz biorc,

nieuwacza szlachetnemu charakterowi naczelnika spisku.

Jakkolwiekbd zachodziy z tego powodu mnogie tru-

dnoci, gdy w tem jeden ze zwizkowych, Ludwik Na-

bielak, postrzegszy wahanie si Wysockiego, a lkajc

si aby ta przeszkoda, czyli bardziej ten punkt honoru

wojskowego nie opóni caego przedsiwzicia, bierze na

siebie wypraw belwedersk wespó z modzie cywiln

i da tylko pom.ocy jednego z podchorych, z którymby

si móg naradzi wzgldem planu. Wysocki wyznaczy

' *) Patrz not przy kocu tonin.
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do tego Konstantego Trzaskowskiego, podchorego który

dobrze zna rodek Belwederu, a raczj powiedzieby

trzeba, e Trzaskowski sam si podj dziaa wspólnie

7 cywilnemi, Wysocki za potwierdzi tylko jego gotowo
do tego przedsiwzicia. Odtd znosili si i naradzali

razem Nabielak z Trzaskowskim. Nabielak przyby na

kilka miesicy przed rewolucy ze Lwowa do Warszawy,

wezwany przez referendarza Chdowskiego do redakcyi

Dziennika powszechnego. Trzeba wiedzie, e natenczas

peryodyczna literatura warszawska roztrzsaa niezmiernie

wan kwesty : co lepiej , czy pisa wiersze podug regu,

czy bez regu, — albo: kto godzien wikszego szacunku

Horacy czy Byron ? bo do tego prawie pi^zywieby mona
ca walk midzy klassykami i romantykami. Z reszt

jednym zdawa si entuzyazm potrzebny w sztuce,

a drugim przeciwnie bardzo szkodliwy i o tem gbokie

pisano rozprawy. Z tem wszystkiem te dwie sekty

literackie w Warszawie do mieszne, bo zapalczywe,

miay w swj wojnie papierowj stron polityczn ukry-

t. Pod tym wzgldem jedna z nich przynajmniej

daleko mniej mieszna bya od drugiej. Dwie gazety,

Dziennnik Powszechny pod redakcy Chdowskiego,

i Kuryer Polski Cichowskiego , stay na czele krytyki

romantycznój ; a inne pisma broniy dawnego porzdku

rzecz w wiecie uczonym. Usamowolnienie w literaturze,

niejako sprzysienie w sztuce, byo figur bliskiej eman-

cypacyi narodu. Romantycy byli tedy rewolucyonistami,

czyto e prawie wszyscy naleeli do zwizku, czy te, e
i w teoryi kunsztu adnj powagi nie uznawali. To uspo-

sobienie, wypadao rozwija, bo mogo zrodzi i rzeczy-

\vicie zrodzio swe owoce. W istocie, co tylko tchno
rebeh przeciwko jakiemukolwiek przywaszczeniu, czy

nie odpowiadao charakterowi czasu? Nowe reputacye

literackie byy oppozycy przeciwko starym, uzurpowa-

nym: przyczyna wicj nieli dostateczne do popierania
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jj i szerzenia. Cenzura Szaniawskiego poczytywaa ro-

mantykóv/ za bdnych rycerzy feudalizmu i nieprzeszka-

dzaa im pisa, czstokro nawet pod allegoryami wyraa
prawdy polityczne ; Szyrma profesor szkockiej filozofii bra

ich za mistyków; Brodziski za niewdzicznych uczniów

„co mu jego wasne pole najechali," a Komian i Osiski

za barbarzyców bez gunstu; lecz nikomu i przez myl
nie przeszo, eby romantycy mieli by sekt poUtyczn

w pimiennictwie dziennikarskiem. Lecz tak byo w rzeczy

samj. Nabielak za przbyciera do Warszawy zabiera

znajomo ze wszystkiemi gazeciarzami, ze wszystkiemi

poetami i artystami. Pod rzdem austryackim nie dosta-

wao mu podniet i zawodu do dziaania. W Warszawie

trafi odrazu na zwizek patryotyczny. Mody, silnj,

niezomnj woli we wszystkiem co przedsibierze, chara-

kteru nadzwyczajnie sprystego, rzuci si natychmiast

w odmt niebezpieczestw. Zamierza podobno odda si

apolinowemu rzemiosu, a zosta w kilku, w kilkunastu

dniach onierzem, odkadajc Parnass do swobodniejszego

czasu.

Drug niemniej znakomit osob poród tych okoli-

cznoci by Seweryn Goszczyski, oryginalny poeta a od-

wany i silny w rku jak szermierz. Jego rymy, przy-

gody i fizonomija oznaczay niepospolitego czowieka.

Kodem z gbokiej Ukrainy, cigany od Moskwy za nale-

enie go tajnego zwizku w tamtych okohcach
,
przekrad

si do Warszawy jako lokaj w subie u jednego z swych

przyjació, G —
,
pisarza i krytyka w literaturze ojczystj,

kiedy go policya na Ukranie i Podolu przy odgosie b-
bnów poszukiwaa. W tem pooeniu ukada i drukuje

jedno poema, fantastyckie jak on sam, pene dzikich,

malarskich ustpów, diaigie (Jassyr) koczy w rkopimie,

improwizuje mnóstwo pieni lirycznych, zachwycajcych,

po caych dniach pisze wiersze, a po nocach odbywa ze

spiskowemi tajemne narady. Jego i Nabielaka sprzga
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najcilejsza przyja, a zwizek podchorych powoa
do najmielszego, najtrudniejszego w tern dziaaniu obo-

wizku.

Nasamprzód saski plac mia by miejscem rozpo-

czcia rewolucyi, jak o tem ju przed rokiem w czasie

koronacyi mylano. Miejsce plac saski, godzina podczas

zwyczajnej parady, a haso mier W. ksicia. Lelewel

zrobi uwag, e jeeliby Konstanty y, w takim razie

puki moskiewskie w stohcy nie poczyyby si z po-

wstaniem*). Miano do tego obra dzie, w którym

puki polskie zacigay na wart. Od ulicy jerozo-

limskiej idzie na ukos do Dziecitka Jesus wska
uhczka, prowadzca przez mazowieck na plac saski.

Tamtdy, nie Nowym wiatem zwyk by carewicz przy-

bywa na parad. Podug pierwszego planu chcieli mu
tu spiskowi zastpi drog w miejscu najcianiejszóm

;

za na znak dany przez zwizkowych oficerów, wojsko

miao w tym samym momencie otoczy i przyaresztowa

jeneraów moskiewskich, którzy w penym komplecie

oczekiwali ua Konstantego poród placu. Przedsiwzi-

cie nie atwe; bo carewicz majc dzielne konie przela-

tywa jak byskawica przez ulic w swj turkotliwj do-

roce i zwykle mia kogo przy sobie, jeneraa lub adju-

tanta. Jednak nie zraao to mylcych o tj w}TDrawie.

Nabielak wychodzc czsto ku tj ulicy ua spotkanie

carewicza tak dla uwaania dobrze miejsca gdzieby swoich

móg rozsadzi, jak dla oswojenia si z gron myl,
kilkaki"otnie ju mierzy oczyma bliskiej zemsty przeje-

dajcego tyrana. Wychodzcemu na takie spotkanie

Goszcz}iiski zawsze towarzyszy. Póniej zmieniono ten

plan: spiskowi [por wieczorn osdzih za przyzwoitsz

do rozpoczcia rewolucyi. Caremcz mia by schwytany

*) O tem tylko syszaem; ale od osób, które ua wiar za-

suguj.
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w Belwederze, i na tein stano. — Do epoki projektu

rozpoczcia rewolucyi na saskim placu naley i to jeszcze

wydarzenie: Chopicki zwraca na siebie uwag wszystkich

patryotów, jako znany waleczny onierz, jako znakomity

genera i Polak niezomnego charakteru. Nikt tedy nie

wtpi, e skoro wybuchnie rewolucya on stanie na czele

wojska, bo spiski nasze od ukasiskiego do Wysockiego

zawsze o nim hez niego radziy. Liczono na tego gene-

raa jak na pewne. Myl ta rozszerzona w kraju, gona
w stolicy, niebezpieczna dla Moskw}^ niemajcj adnego

takiego generaa, nie moga by obca w Belwederze.

Konstanty stara si jednak okaza, e ta opinia bya
mylna, i e Chopicki zostawa z nim w najlepszm po-

rozumieniu. Dzie 20. padziernika wyznaczono w zwi-

zku do rozpoczcia rewolucyi na saskim placu; ale e
wszystko jeszcze nie byo do tego przygotowane, chocia

modzie cywilna ju nawet 'prob tj wyprawy odbya,

wic trzeba byo ten termin odoy, co nastpio dopiero

o godzinie 10. w nocy z 17. na 18. padziernika. Wszake
nie wszyscy spiskowi o tern uwiadomieni zostah. Kilka-

dziesit przeto modziey uzbrojonj w pistolety, krucice

i puginay przybywa w owym dniu na plac saski. Cho-

picki take si tam znajdowa. Carewicz spostrzegszy

go, zblia si ku niemu, bierze go pod rami i chodzi

z nim razem po dziedzicu, chcc niby pokaza pubU-

cznoci, e genera nie dzieli powszechnej o sobie opinii.

Rzeczywicie uderzajca scena, przypominajca Egmonta

i ksicia Alby! Modzie zbrojna na okoo wojska, nie-

cierpliwa pierwszego skinienia, — a przyszy naczelnik

rewolucyi, króremu naród lepo swe losy oddawa, prze-

chadzajcy si z bratem cara, z pierwsz ofiar, z pierw-

szym jecem powstania!

A jednak (i rozumiem, e wspomnie tu o tem nie

jest zawczenie) spiskowi mogU i powinni byh wiedzie,

jak myla Chopicki w rzeczy powstania. Jeszcze w roku
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1821 Umiski stara si go wcign do zwizku, bo

có mogo by naturalniejszego jak chcie tak wielki ta-

lent wojskowy obróci przeciwko nieprzyjacioom narodu?

Lecz wtedy adna wymowa nie trafia do Chopickiego.

Zaklinany na mio ojczyzny odpowiedzia lakonicznie

i ostro: „moj ojczyzn — jest namiot! Wasza ojczyzna

niesprawiaby mi i hótówl''- Zdaniem mojem, trzeba bar-

dzo le zna Chopickiego, eby w tem wyraeniu widzie

co wicj jak hon mot onierskie osmalone prochem,

wyprane deszczami na nocnych posterunkach bez somy
i ognia w obecnoci nieprzyjaciela — jakich si tysice

innych wymyka nie z serca, ale z ust tylko niektórym

atletycznym temperamentom obozowym. Ale jednak, jak-

kolwiek je tumaczy zechcemy, pokazyway te sowa

bardzo dobitnie vsicj onierza-kosmopolit, professyo-

nist, nieh obywatela kraju. Rzeczywicie, Chopicki

wcale nie bdc zym Polakiem tem jednem wyraeniem

doskonale siebie odmalowa: jako syna icopiy, dla którego

ojczyzna bya tylko drug matk. Tym kluczem atwo

otworzymy cay jego charakter. Z tego wyi)ywao, e
mu tajemne zwizki taki wstrt czyniy. Nastpne sta-

rania, eby go zhuntoiva take byy daremne. Krzya-

nowski chcia by jego szefem sztabu, to jest: wyobraa
to sobie, lecz bardzo wtpi, czy midzy nim i Chopic-

kim przyszo do cisego porozumienia w tej mierze.

„Dajcie mi sto tysicy regularnego wojska, to obaczy-

my" — syszaem e podobnemi irazesami zbywa natr-

tnych w owej porze. eby poj urok wasnego imienia

eby tem imieniem jak lask czarodziejsk uderzy o zie-

mi i wyprowadzi z niej sto tysicy, dwa ki'ostotysicy

onierzy, eby powiedzie samemu sobie „ja jestem ar-

mi" — do tego Chopicki nie by zdolny, bo samego

siecie nie zna, a by moe i nie chcia zna, gdy go

inni na to naprowadzah. Gdy si w redakcyi Bsiemiika

Powszechnego zaczh schodzi spiskowi, nalega midzy
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innemi Nabielak na Chdowskiego, który si dobrze zna
z Chopickim , aby go wzgldem powstania wybada. Razu

tedy jednego Chdowski znalazszy Chopickiego u Hen-

ueberga, dyrektora kancellaryi konsulatu austryackiego,

mówi mu wyranie o spisku w wojsku, o bliskiem po-

wstaniu, i „e jego na dowodzc zwizkowi przeznaczaj."

Na to odpowiedzia: „chocia wspominano mi o tern kilka

razy; nie wierz aby wojskowi do tego kroku posun
si mieli; nadto s przyzwyczajeni do despotyzmu wiel-

kiego ksicia. Wojsko (mówi dalój do Chdowskiego)

tylko hurd zrobi moe, a nie rewolucy, lub powsta-

nie, — co do mnie nigdy od spiskowych dowództwa

nie przyjm.'''- Chodzi tedy po uhcach Warszawy ten

wyniosy m, zagadka dla Moskwy, cel uwielbie opi-

nii. Lud widzia we wejrzeniu jego ywe powstanie,

ale w gi'uncie bya to jedna z tych nieczytelnych, nie-

bezpiecznych cyfer naszego losu, które do ogóu przy-

oone albo go niezmiernie powikszy, albo w uamki

zamieni mogy.

W listopadzie wypadki snuj si jedne z drugich

wewntrz i zewntrz zmzku z tak nadzwyczajn szyb-

koci, i adne pióro tego nagego postpu rzeczy

wyrazi nie potrafi. Kiedy pewien okres w czasie dobiega

do swj mety, zdaje si i samego siebie] wycign
pragnie. By moment wielkiej trwogi: jeden z gapiów

spisku wczeniej nieh potrzeba wymagaa, uwiadomi

akademików, a sam si schowa*). Studenci do wszy-

stkiego s zdolni tylko nie do sekretu. Natychmiast

caa Warszawa dowiedziaa si o szczegóach majcj

*) Dopiero we trzy dni po rewolucji wyprowadzono go

z piwnicy. Teraz ten bohater w brew raportowi Wysockiego,

który wyranie o tem e si schowa napomyka, poczytuje za

swój obowizek odsdza od udziau w rewohicyi , tych co z broni,

w rku wyszli na ulic.
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wybuchn rewolucyi. W aleach prowadzcych do paacu

W. ksicia znaleziono na drzewie papier z napisem:

„Belweder do najcia od nowego roku." Podobne karte-

lusze zdzieraa co ranku poUcya z drzwi kocioów i ro-

gów ulic. Uwiziono kilku uczniów uniwersytetu i badano.

Jeden z nich wyzna bardzo wiele. Mnoyy si codzien-

nie, co godzina poszlaki. Spisek mniema si jeszcze

do bezpiecznym ; ale gdy zostaa zwoana nowa komis-

sya ledcza pod prezydency generaa Potockiego (Stani-

nisawa), gdy wzito do karmehtów Mejznera, Szwejcara

i Ludwika Woowskiego, gdy rzd w tern eldztwie coraz

pomyka si ku naczelnikom, nastay chwile prawdziwego

zamieszania i nieadu. Na domiar zego jeden z pod-

chorch da audyencyi u W. ksicia i uwiadomi go

o wszystkiem co tylko wiedzia, przytaczajc za powód,

e chce m'atoM'a kraj zagi'oony przed rewolucy, „która

(wedug jego zdania) uda si nie moga." Konstanty

szko cile obsacza, zabrania [podchorym wychodzi

do miasta, kae aresztowa Urbaskiego, bada Wyso-

ckiego, a na miejsce Oldzkiego dotychczasowego do-

wódzcy szkoy, przeznacza Trbickiego. Rzecz wisiaa

tedy na jednym wosku. Trzeba byo myle o rozpo-

czciu rewolucyi, aby zwizek zewntrz zagroony, we-

wntrz peen rozterek i nieporozumie, uratowa. Zna-

glay take do dziaania pewne wiadomoci o rozkazie

wywiezienia ogi-omnych summ z królestwa. Wojsko od-

dawna ju na stopie wojennj, co moment ruszone by
mogo; z tego wzgldu biegaa nawet pogoska o wkro-

czeniu Moskali eo Polski kongressowj , o posaniu armii

naszej w gb carstwa. Wic wszystko odrazu straci

moglimy! W tym stanie rzeczy nie wypadao duj
zwleka powstania, które przed chwil do marca odo-

one by miao. Dzie 29. hstopada, a godzina 6. wie-

czorem, naznaczona zostaa za termin ostateczny. Gówne
role rozdano w taki sposób : Wysockienm szko podcho-
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rych; Trzaskowskiemu, Nabielakowi i Goszczyskiemu

oddzia zwany BelwedersMm. W tym samym czasie na

drugim kocu miasta koo arsenau mieli sobie poruczone

dziaanie za daniem sygnau przez poar browaru na

Solcu, Zaliwski, Dbrowski, Roszlakowski i Nowosielski;

Kiekiernicki na Pradze, Zajczkowski i inni oficerowie

na krakowskiem przedmieciu i na rónych innych pun-

ktach. Bronikowski Xawery, Dunin Anastazy, Józef Ko-

zowski, L. ukowski, Wodzimierz Kormaski i ja, ska-

dalimy oddzia cywilnych do poruszenia ludu w starem

miecie. i

W sobot wieczorem, dnia 27. wszystko byo gotowp

gdy w tm modziey oddziau belwederskiego przycho

dzi szczególna myl, malujca wiek aktorów tj sceny,

po czci i charakter narodu: wielu ze spiskowych, któ-

rzy si podjli schwyta brata potnego mocarza pó-

nocy w jego wasnm siedhsku, mniemajc i ywemi
z tj wyprawy nie powróc, zabawi si chciao po raz

ostatni przed mierci. W tym celu kilkunastu poszo

tego wieczora na bal starj resursy kupieckij, Hberalnj,

która wówczas bya w cigych sporach z now resurs

urzdzon despotycznie przez stronników Lubeckiego-

Taniec mia zakoczy dziesicioletni history spisków

w Polszcz kongressowój. Obecny na tym balu puko-

wnik Ludwik Kicki spogldajc na nieznajomych sobie

modzieców, których dziwny wyraz twarzy go uderzy,

zapytuje Chdowskiego : „Kto s ci z któremi rozma-

wia?" Chdowski powiedzia mu, e ta modzie po-

jutrze wcale inne plsy rozpocznie. Wtedy rzek Ejcki,

dowiedziawszy si o zamiarze: „paasz ij pistolety zawsze

s u mnie gotowe; oto masz moj rk, jestem wasz

w yciu i w mierci." I dotrzyma sowa! — Po balu

nastpia spowied. W wigiU 29. dowódzca oddziau

belwederskiego, Nabielak, odprawi u karmelitów na kra-

kowskiem przedmieciu ten pobony akt rehgijny, oka-
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ujcy wielko niebezpieczestwa i nieograniczone jego

powicenie.

Oto jest prawie wszystko, co, zdaniem mojm, po-

suy moe ku lepszemu zrozumieniu zdarze wynikych

w Polszcz z 29. listopada, a opisujcego te wydarzenia

uwolni od czstych powtarza, zwrotów i ustpów w obja-

nieniach szczególnych. Okamy teraz zwizek zacho-

dzcy midzy rzeczami traktowanemi w tój pierwszj

ksidze. Opisaem teatr powstania. Ziemie zabrane, Li-

twa i Ru, których poczeme z królestwem kongresso-

wem byo celem tj wojny, stanowi przez swe pooenie

jeograficznie komunikacy w pastwie moskiewskiem mi-
dzy pónoc i wschodem, tudzie midzy tym caym po-

litycznym ogi'omem i Europ germask po Odi', a' da-

Ij zachodni. Prowincye te lec na komunikac)i Mo-

skwy wpodu i wpoprzek pastwa, bdc tedy dla niego

miejscem najwicj nerwowem, najdraliwszóm, bdc na-

turalnym teatrem kadego powstania polskiego, niebyy

przed 29. martw dla Polski ziemi. Przeciwnie, ten

rozlegy grunt strategiczny, który w nieprzebytych lasaci

i bagnach litewskich, w niedocigych równinach Podoa

i Ukrainy, nadarza, czyto nowozacinej piechocie po-

wstaców, czy jedzie w naszym konn}Tn narodzie, ty-

sice pomylnych okoUcznoci, tysice rodków uniemier-

telnienia wojny, przesik na wskro nienawici Moskwy
i trzs si pod jój jarzmem. To pokazaem na oko

czytelnikowi w obrazie administracyi tamtych krajów.

Nigdzie nieprzestalimy by Polakami, ani pod roztropn,

owiecon administracy prusk, ani pod systematycznym

despotyzmem austryackim: lecz pod rzdem moskiewsldm

trzeba byo wzi si do ora, eby nie straci wszyst-

kiego co skada istot ludu, jzyka, obyczajów, owiaty,

wiary przodków, honoru i wasnoci. Noc 29. niestwo-
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rzya tego usposobienia rewolucyjnego za Bugiem; bya
tylko poczci jego wypadkiem, poczci sprzymierzecem.

Lecz Litwini, Woynianie, mieszkacy Podola i Uki-ainy

sami w pierwszej chwili po 29. powsta niemogli. Dla

omielenia i wsparcia wojskiem regulamem powsta w tych

krajach, dla dobitnego w samych zaraz pocztkach wy-

tknicia szlaku insurrekcyi, wypadao nam rzuci si tam

w kilkanacie tysicy bez namysu i bez zwoki. Wszystko

wic zaleao od odwagi, pospiechu i zrcznoci pierw-

szego rzdu. Obliczyem siy cara w guberniach pol-

skich przed 20. hstopada. Moment by dobrze obrany.

Po kampaniach tureckich, perskij i kaukazkij, wród
cholery gwatownie grassujcj, niemoga Moskwa prze-

szkodzi nagemu rozwinieniu powstania, biorcego z nad

Wisy zaczepny kierunek. Niemogy temu przeszkodzi

i dwa ssiednie mocarstwa. Z natury rozbioru Polski,

ze stosunków midzy jego wspólnikami, których praw-

dziw istot objawi kongres wiedeski, i ze stanu pu-

blicznj opinii w Europie polipcowej , wycignem wnio-

sek: e miaemu, najezdnemu dziaaniu z naszj strony,

i w skutku tego dziaania, poczeniu Polski nadwi-

laskiej z nadbuask i zaniemesk, bynajmnij nie-

zagraaa interwencya nieprzyjacielska, zbrojna, dwóch

ssiednich gabinetów. W tm zdarzeniu neutralno Au-

stryi i Pruss wypywaa z natury rzeczy, poniekd na-

wet z ukrytych intencyi kongressu wiedeskiego, w utwo-

rzeniu maego królestwa polskiego konstytucyjnego, tój

prawdziwój mii politycznej w zanadrzu absolutnój Mo-

skwy. Wszystkie te okoUcznoci razem wzite, stanowiy

przed 29. to co trzeba nazwa sii powstania. Ta sia

bya wielka, a z jój uycia ciki zdadz rachunek Bogu

i narodowi, ci co nieobjwszy tego ogromu, muiemah

w podniosoci swego serca i krótkoci swego rozumu,

e nikt tylko oni sami wydoa mu potrafi w rónych

kolejach naszój walki. Po takióm wyoeniu stanu rze-
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czy w ziemiach zabranych, przed 29., przebiegem w tym

wstpie do dziejów powstania narodowego, histor}' pi-

tnastoletniego królestwa. Tu si rewolucya wszcza.

Uwaaem rzd i naród. Rzd w nieprawoci swojój za-

mierza z poddrauchu Moskwy Polsk konstytucyjn po-

niy, zalepi i zupi. W sejmie znalaz opór krótki

i saby. Lecz w tym samym czasie, za gTanicami izb

sejmow>^ch, naród wszed w siebie, i nikczemne pta
starga przedsiwzi. Jego potajemne zmowy stanowi

iistory, majc swój pocztek w Barskij konfederacyi,

a dalszy cig rozwijajcy si coraz bardzij po rozbiorze

kraju w insurrekcyi Kociuszki , w legionach , w wojnach

francuzkich, w stowarzyszeniach patryotycznych midzy
rokiem 1815. i 1830. Zdaniem mojm, wieki nieadu

i saboci ewntrznj przed upadkiem Polski, to jest

owa okrzyczana anarchia szlachty repubhkanckiej, tuma-

cz fenomen ruchów, które naród rozmn w sobie po

mierci poUtycznj. Im mnij w owych czasach wadza
rzdown moga zszarza i w}'potrzebowa pospolitego

ycia w narodzie, tym wicej go pozostao w jego ska-

dzie spoeczeskim, w jego famihjnem jestestwie na dni

utrapienia i niedoli. Ten sposób uwaania anarcliii przed

rozbiorem, wcale jej nieusprawiedhwia, pokazuje tylko

skutki, które ona, niewiedzc o tm, spodzia. Do tego

widoku odniesione, z tego róda w}^pywajce , nasze

spiski przeciwko zemitrznemu nieprz}jacielowi , maj
tedy swe miejsce w iistoryi, i swe wielkie historyczne

znaczenie. W tym, ogólnemi tylko pocigami nakrelo-

nym, rysie ki-ólestwa, wprowadziem take osoby i cha-

raktery, majce w powstaniu zajmowa pierwsze miejsca,

majce gra gówne role. Wtedy, przed 29., niebyo

jeszcze pomidzy nami adnej nienawici, ogarniajcj

wielkie dziay i liczne gi'uppy osób, adnej fakcyi. Na-

siona póniejszych lozterek domowych, zwad i kwasów,

leay w gbokiem ukryciu. Jeszcze wtedy wszyscy by-
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limy dobrzy, wszyscy uczciwi, bo wszyscy chcielimy

jednj rzeczy, i kochalimy jedn Ojczyzn. Ta chwila

powszechnego braterstwa w sprzysieniu, ta chwila zgody,

jest jedyna — i ju jj ani razu nieujrzymy w cigu

walki. Polska bya pikna natenczas. Zachodzia brze-

mieniem w wielk przyszo ogarniajc poow wiata.

Reszt dni skoatanych niedol, oddabym chtnie za

drug tak, choby i najkrótsz chwil w yciu mojm.

KONIEC KSIGI PIEBWSZJ.
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NOTY OBJANIAJCE.

I.

o niektórych naduyciach ksicia Luheckiego.

(Do strony 177.).

JNazywano Bass Lubeckiego w królestwie; poniekd

i sprawiedliwie, nietylko dla absolutyzmu, który wprowa-

dzi, i wscliodnij ulegoci, do której za pensye i graty-

fikacye przyzwyczai innych urzdników, ale take dla

powierzchownoci ministra. Wystawmy sobie czowieka

zwizego w sobie, krpego, maego, z gow proporcyo-

nalnie wiksz nieli drobny wzrost wymaga, z twarz
szerok, cokolwiek nabrzk i blad, z wielkiemi wypu-

kcmi oczyma, stpajcego dumnie, majcego w cam
uoeniu, w caj postawie wiele nadtoci, flegmy i po-

wagi, który mówi niezmiernie wiele ze wszystkimi

i o wszystkim, nigdy prawie niewypuszcza z ust cybu-

cha, który z cybuchem w rku ród kbów dymu rz-
dzi, króluje w skarbie jakby w paszahku jakim, z cybu-

chem w rku udziela audiency osobom interessowanym

w sali bilardowj, który nieunosi si nigdy: a bdziemy
mieli ywy obraz Lubeckiego. Mnie si przynajmnij

zdawao, e mu tylko nieco wicej lakonicznoci, zawoju

buczuków i seraju niedostawao, eby by doskonaym
basz; bo zreszt nawet pomieszkanie urzdowe, które

Bobie zbudowa, wygldao uryentalnie. W stosunkach

Mocbuacki powstanie 1. 21



322

z innymi ministrami, kolegami swymi, byto prawdziwy

despota, który do wszechwadztwa przydawa nieraz

i wzgard. Szafunek grosza publicznego suy mu ku

utrzymaniu tej impt)zycyi i pomnoenia wasnego wpywu.

Pierwj radzcy stanu brali po 15,000 rocznój pensyi,

a po 25,000 ministrowie; on tamtych pensy podnosi do

25,000 tych do 50,000, a swoj do 75,000. Poniewa

te podw}^szenia i gratyfikacye od niego wycznie zale-

ay, a wszyscy si o nie starali, nie byo wic nikogo

z pomidzy wyszych urzdników, któryby w tój nadziei

nie usiowa zarobi sobie na ask ksicia JMci. Tym
sposobem jego wola, jak powiedziaem, panowaa we

wszystkich czciach rzdu, nawet w rzeczach cakiem

obcych skarbowi.

W rysie jego administracyi niechciaem dotkn tj

materyi: czy hyl zodziejem albo nie? Ale w nocie mo-

na i trzeba to objani.

Jeeli kradzie nazwiemy proste tylko zupienie

kassy publicznój, przelew pubhcznego grosza z skarbu

do prywatnj kieszeni, w tm rozumieniu zapewne ksi
minister nie by zodziejem. Jeeli take definicy kra-

dziey zredukowa zechcemy tylko do tego, eby wpyw
swój urzdowy przedawa za pienidze i bezporednio

prywatnym w interessach publicznych, jak to czynili

Kossecki i Nowowosilcow, to i w takim rozumieniu

ksi minister zodziejem nie by. Ale jeeli robienie

fortuny na wielkim urzdzie przez uboczne spekulacye

majce zwizek z tym ui'zdem, nazwiemy kradzie: to

w takim znaczeniu ksi minister by jednym z naj-

bieglejszych zodziei, których Moskwa w tm rzemiole

wyuczya, a spanoszya Polska. Ten prawdziwy Dej na-

szego konstytucjanego kraju nadto górnie przemawia do

ludzi, eby go kto mia uj kosztownym datkiem;

a móg nadto wiele, eby potrzebowa siga do szkatuy

publicznj zwykym trybem kassyerów i subalternów. Ro-
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bi wic majtek po moskiewsku, to jest tak aby mu
nikt nie móg dowie, e on go robi.

Do tego mia swoich faktorów: szwagra Pusow-

skiego, i pewn dam, której wymienia nie chc, take
blisk krewne. Pusowski za kilka milionów gotówki

naby kilkanacie milionów pretensyi wojskowych, i roz-

maitych innych, pacc po 33 za sto. Biegay pogoski,

e te kilka mihonów Pusowskiego na ten cel uyte,

byy operacy ksicia ministra, który owemi pretensyami

tak tanio kupionemi zamierza naby dobra rzdowe;

jeden z reprezentantów izby, którego sowom trzeba wie-

rzy, gdy rzd królestwa zna doskonale, utrzymuje, e
to dla tj a nie innej przyczyny opónia Lubecki wy-

gotowanie projektu do erb-pachtów, zalecone sobie przez

króla; chcia bowiem, aby pierwj handel nabywania rze-

czonych pretensyi zupenie przyszed do skutku. W tym

celu uwijah si po wszystkich województwach agenci mi-

nistra. Midzy inuemi p. naddzierzawca Grombczewski,

pose powiatu putuskiego w pockiem, by jednym z ta-

kich agentów. Wic nie tylko sam Nowosilcow ostrzy

zby na dobra narodowe!

Monopoha wprowadzone za dyktatur)^ Lubeckiego,

przecigane nad ch\^ilow potrzeb skarbu, nie byy take
bez prywatnych korzyci ministra utrzymywane z takim

uporem. Wiadomo, e piwowarowie warszawscy, chcc
si pozby Newachowicza który ich rujnowa, ofiarowali

skarbowi taki sam dochód z podatku, z ustpieniem na-

wet na rzecz skarbu procentów, jakie monopoHsta pobie-

ra, i pewno tego dochodu na nieruchomych wasno-

ciach zabezpieczali; co wiksza, poddawali si oni pod

wysze nawet opaty, szczególniej od wódki; nareszcie

chcieli ledwo nie dwa razy tyle wnosi do skarbu co

Newachowicz, byleby kilku tylko osobom dogodna admi-

nistracya koniec wzi moga. Ksie minister te pro-

pozycye tak korzystne dla miasta i dla skarbu zostawia

21*
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bez odpowiedzi, a to dla tego, e Newachowicz obowi-

za si kupowa za cen umówion, bardzo wysok,

wódk od sawnego P. Pusowskiego, który nie tylko j
ppdzi u siebie, ale w caj Litwie zakupywa, do War-

szuwy dowozi, i za tak cen za jak chcia, przedawa,

z niezmiernym zyskiem dla siebie, z niezmiern krzywd

obywateli królestwa kongressowego. Newachowicz, by
to wic z utrapieniem caej Warszaw}', utrzymywany

przez Lubeckiego arendarz dóbr Pusowskiego, kupiec

jego wódek.

Lecz mniejsza o kilka milionów zarobionych w cigu

tj administracyi przez Pusowskiego, a straconych przez

piwowarów warszawskich ; nie wspominabym o tóm choby

nawet ów zarobek i strata do kilkunastu milionów do-

chodziy, gdyby ta okoliczno nie bya cile poczona
z aktami nieludzkij tyranii pitnujcemi infami te zy-

ski. Pod gwatem monopolisty dziay si naturalnie de-

fraudacye trunków, Z tego przemycania zrobiono nie-

zmiernie cikie przestpstwo. Lubecki dozwoli, aby pod

dyrekcy radzcy stanu Kalinowskiego sprawy defraudan-

tów ju nie na drog fiskaln, cho tam tak surowo po-

stpowano, ale nawet na kryminaln wprowadzane byy.

S reskrypta komissyi rzdowj skarbu, która fiskahzmem

swoim wszystkie wadze, urzdy i sdy opanowaa, re-

skrypta mówi polecajce prokuratorom, a nawet sdom:
aeby defraudantów kara kryminalnie, pomimo brak prze-

pisu zachodzcy pod tym wzgldem w kodeksie. Urzd
prokm-atorski nieraz wyszukiwa sposobu obwinienia przy

pomocy zakazano] w tj drodze analogii. Nie raz i sdy
le uorganizowane szy za popdem okolicznoci; a po-

sdzony tak jak zbrodniarz odsiad3'wa musia wizienie

obok kary fiskalnj, któr skarb wedug upodobania na-

znacza. Byy przypadki, i ofiary Newachowicza w placu

wojskowym, lub w domu inkwizycyjnym oczekiway wy-

roku. Nie mylmy jednak, eby tylko biedaków szukaj-
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cych z przemycania ulgi w swej ndzy, te rodiii uci-

skay. Podobnemu losowi uleg jeden nawet z majtnych

obywateli, waciciel dóbr Woli i Czystego, Biernacki.

Ten napadnity przez straników monopolicznych, którzy

u niego na gruncie defraudantów cigali, broni wasnj
zaciszy domowj, i natychmiast jako buntownik by uwi-
ziony. Zrobiono na jego dobra formaln wojenn wy-

praw, naprowadzono cay batalion onierzy, aby niszczyli

wasno prywatn uwizionego. Biernacki przez pól roku

siedzia u karmelitów^ jakby jeniec stanu; na inkwizycy3

sdowe chodzi jak zbrodniarz pod eskort szeciu o-
nierzy. Podobnych przypadków raonaby kilkaset nali-

czy. Z ydami miay one miejsce ledwo nie codziennie.

Kary na defi'audantów, jeeli defi"audant pienidzy nie

mia, póniejszemi dekretami zamieniane na wizienia,

przechodzi mogy i rzeczywicie przechodziy zakres dni

ycia ludzkiego. W stosunku opaty ca mona byo
do stu lat wizienia kar przecign. Rzeczywicie,

i Europa niedaaby temu wiary, przepeniano pod admi-

mstracy7, Lubeckiego wizienia obwinionemi tego ro-

dzaju. Brakowao tylko rozporzdze, aby areszt ten,

na który dni ycia jednego czowieka byy za krótkie,

na drug i trzeci generacy przechodzi. Godzio
si obraa ludzko podobnemi excessami jedynie dla

utrzymywania Newachowicza , a utrzymywa Newachowi-

cza jedynie dla pana Pusowskiego i dla pani S ?

Temu sposobowi wyrokowania procedura godnie odpo-

wiadaa.

Pani S— kupia znaczne dobra, zapacia je od

razu, i gotówk, a wiadomo e nie bya tak bogat eby
moga posiada tak ogromne fundusze.

Ksie minister (bo i ta okoliczno zdaje si mie
zwizek ze skarbem) wyjedna sobie u cara zwrot sta-

rostwa, do którego jeszcze jego przodkowie utracili prawo.

Nicby w tm zego niebyo, gdyby zarazem nie da
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i iiiewyjedna sobie iiitrat za wszystkie lata od czasu

wyjcia z rk familii Lubeckich tego starostwa, intrat

które do kassy królestwa nie wpyway, a które on

z tóje kassy w summie blisko 800,000 ztp. sobie wy-

paci kaza.

Zreszt nie wiem jakim innym jeszcze sposobem

ksi minister kass publiczn upi.
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II.

GtOS OBYWATELA Z POZNASKIEGO
do senatu królestwa Polskiego, z okazyi sdu sejmowego.

(Do strony 269.)

oenatorowie ! Zabierajc gos w sprawie zleconj waszemu

staraniu, wiiiienera naprzód uwiadomi was, e na to

wziem upowanienie od rodaliów, wspóziemian moich.

Niejeden Polak, ale wszyscy dobrzy Polacy ku wam obra-

caj myl swoje; z bojani w sercu i nadziej patrz

na czyny wasze, proszc Boga aby raczy zesa ducha

mdroci i owieci w tj cikiej potrzebie rozumy wasze,

a zapali wol wasze do gorcego penienia przykaza

Jego.

Z powoania braci moich mówi bd, ich tylko uczu-

cia i yczenia obwieszczajc. Na samym za wstpie

kad sowa Pana: Vae qui dicitis honum malum, ma-

lum honum, qui opponitis lucern tenebris, tenebras luci.

Biada wam co czynicie ze wiatoci ciemno, z ciem-

noci wiato. — Podeszy wiek niechaj jedna wiar
wszystkiemu co tu powiem. Rzecz oskaronych o zbro-

dni stanu, tak wanoci swoj, jak rzadkim w dziejach

ojczystych przykadem, silnie zaja wszystkie umysy
i poruszya wzniose wyobraenia. Jestto zapewne jedno

z dziwnych zdarze w ostatniej naszj politycznj egzy-

stencyi. Orzewio w narodzie polskim uczucia i nami-
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tnoci, nawyknieniem w dugiej niedoli do poddastwa

ju ukrócone, e niepowiem stpione i wytrawione.

Senatorowie 1 jest nas wyj dwudziestu milionów; nie

tylko ten lud z przejrzenia Boego nkany przeciwnoci,

losu , lecz caa Europa , a przynajmniej ludzie w niej zna-

mienici poczciwoci i wiatem, niecierpliwie oczekuj

koca sprawy, ocierajcj ze starj pleni krzywdy i do-

legliwoci nasze. Z wielu przeto wzgldów przestpuje ta

sprawa kres zwyczajnych zdarze, co mijaj nie zosta-

wujc ladu po sobie, zarówno bowiem rozcignie wpyw
swój na dzisiejsze i potomne czasy, a w kadym razie,

czy zy czy dobry skutek wemie, pamitna bdzie dla

wnuków i prawnuków naszych. Jest rzecz, wedug po-

spolitego u nas mniemania nieomyln, e sprawiedliwo

szczera poszeptem cudzej insynuacyi niezudzona, samo

prawo juby oskaronych ocah zdoao. Nikt z nas

o tern nie wtpi; a przecie wane, mnogie powody oba-

wia si ka w ostatniej chwili, kiedy wyrok uczynicie!

Jakie s te powody? Z dzisiejszego pooenia Polski

wynika, e na rozstrzygnienie tj sprawy rzdy ssie-

siedzkich mocarstw obojtnie patrzy nie mog. Król wasz

jest razem carem Moskwy, a ci co mieli jakikolwiek udzia

w rozerwaniu ziemi ojców naszych, radziby to okazali

przed caym wiatem, e sama myl zczenia tych czci
w jedne cao, ju jest nieprawoci. Wasz wyrok se-

netorowie! czy wesprze i poAYici to zgubne mniemanie?

Inna jest jeszcze przyczyna kwoli którj zniewoh was

chciano do uznania w obecnym przypadku zbrodni zaka-

zanj prawem. Pojmie to i najprostszy rozum, e taki

tylko wyrok usprawiedliwiby zdoa rozsiane przed cza-

sem wieci, trzechletnie blisko wizienie znakomitych

osób i liczne zgwacenia nadanych swobód, jakie si od

lat wielu obca przemoc w tym kraju bezkarnie dopu-

szczaa. Waszego na to wyroku potrzeba Senatorowie 1

Potrzeba, abycie go ukuli na gowy rodaków, dla stwier-
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dzeuia starj maksymy despotyzmu, który zawsze uie-

prawo zasania paszczem prawoci, a ciemno zowie

wiatem. Na ostatek, wy sdziowie ludmi jestecie,

a ksiga prawa, z której zdanie wasze wemiecie martwa

jest i niema. To samo prawo, lecz rónie wyoone,

w tym samym przypadku karze i uniewinnia, podug

chci i rozumienia tych co je tumacz. Nawet sumienie

nieraz ju omami pozór rzetelnoci; przykady w dzie-

jach dostatecznie o tóm przekonywaj. Któ poUczy nie-

winne ofiary skazane na mier i niesaw z wyroków

ugruntowanych na prawnj zasadzie ? Z tych przeto wzgl-

dów dobrze mylcy rodacy, susznie obawia si mog,

skutku waszych dziaa , bynajmniej nie majc was w po-

dejrzeniu o ze zamiary. Gorliwo obywatelska z dale-

kiego ustronia przestrzega was upominaniem, abycie

mieli baczenie na cze, na saw narodu polskiego, której

wasz w}'rok gotuje pomnoenie albo uszczerbek niepowe-

towany; abycie pamitali, e w waszym rku zoone
s teraz ojczyzny losy i e sprawa oskaronych, po wszy-

stkie czasy spraw Polski bdzie.

Sto lat i przeszo mija jak rzd ssiedzkiego mo-

carstwa miesza si do rzeczy polskich, a zawsze z ujm
to poytków, to sawy naszej. Zawziwszy nadziej przy-

wiedzenia do niepodjtego upadku Rzeczypospolitj , obra-

ca na swoje korzy jój wewntrzne rozterki, statecznie

mylc o zagadzie rodu i imienia polskiego, eby i pa-

mi zagina jako kiedy bylimy narodem. Ku temu

celowi zamierzay i dotd zamierzaj wszelkie usiowania

tj potencyi. Niemasz ani jednj praktyki w upiezkiej

polityce tak staroytnych jako te dzisiejszych wieków,

którejby ci mistrzowie podejcia, zdrad i okruciestw, nie

uyli na nasz szkod. Jeszcze czas krwawego obrazu

rozszarpanj Polski nie usun z przed oczu waszych,

ani gucha zatara niepami tego, co si stao przed

niewiel laty. Nie widz przeto potrzeby przypomina
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publicznych przygód tj rzeczy tak dobrze wiadomym.

Namieni tylko, czego moe powszechno nie zgadnie,

e obca przemoc trwa dotd w myU nieyczliwej
,
pilnie

krztajc si u nas okoo zepsucia w samym zarodzie

istoty politycznego ycia i bytu naszego, obyczajem dzi-

kich zwierzt, co nie poprzestajc na poarciu niemiych

sobie, zabijaj pód niedojrzay i psuj niewylge na-

siona. Nie bdzie bez poytku t okoliczno nieco pilniej

roztrzsn: po nici dojdziecie senatorowie do wtku roz-

mylnej, a na zgub nasze tak dowcipnie mdi'kujcj

zoci. Zrazu obca gwarancya silia si utrwali pohty-

czne w tym kraju przywary, eby nierzd zawiekowa

midzy nami, bo to dziwnie posuy mogo ku rozdro-

bnieniu i ponieniu narodu. Gdy po upynieniu przeszo

pó wieka zaczhmy myU o lepszych urzdzeniach,

ogaszajc w tym celu ustaw 3. maja, dzieo to mdrj
po szkodzie roztropnoci poczytane byo za spraw bun-

townicz wichrzycieU ustanowionego porzdku. Senato-

rowie! jaki to by ów porzdek? Byto gorszcy niead.

Jaka bya owa spokojno? Bya to cisza jak i teraz

grobowa, w którj si knuj i dojrzewaj zgubne myli.

Niby wic dla ukrócenia szerzcego si u nas jakobi-

nizmu, a najbardziej e nie umiemy rzdzi si u siebie,

znowu rozebrano Polsk. Sia przeto niezgod i domowe

zasila kótnie, wth i wyciecza siy politycznego ciaa,

rozmylnem sprzeciwianiem si opónia zeczenie jego

niemocy, a potem rozszarpa kraje z przyczyny i nie-

rzdne: otó, jak wiadomo, gówne zasady sztuki rozbio-

rów, któr przemoc i chciwo wymyhy, którj skute-

cznoci najpierwj na Polszcz dowiadczono.

Wiecie co si stao: stracilimy wszystko oprócz

uczciwój sawy, wszystko oprócz nadziei, e znowu b-
dziemy kiedy narodem. Za krew u obcych przelan

i bezprzykadne powicenia, w nagrod mztwa i cnoty,

traktatem tylyckim odzyskahmy cz zabranych pro-
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wincyj. Na ostasek kougres wiedeski przyczywszy za

zgod sprzymierzonych mocarstw dzisiejsz Polsk do

Rossyi na wieczne czasy, zapewni nam jaki taki byt

polityczny. I mniemacie Senatorowie, e z pooeniem
naszem zmieniy si owe maksymy ssiedzkiego rzdu?
Trwaj dotd, w inakszj tylko formie; poniewa gabinet

tego mocarstwa nigdy nie zmienia celów swoich, a czas

który wszystko inne niweczy, jemu samemu statecznoci

przysparza. Nigdy nie zastarzeje si rada Piotra I., bo

ju obrócia si w zasad ich pohtyki. Ten dzisiejszy

byt nasz czeme jest rzeczywicie? Po prostu modyfika-

cy owych maksym. Gdy mu odejmiemy pozorne miano,

có mu pozostanie? Zgoa nic oprócz ciaru prónego

administracyi i wojsk. Wzgldem nas rozwiniono teraz

systema ogranicza i wytrawienia z istoty wszystkiego

co naród znamionuje, eby i cie rzeczywistej egzystencyi

nie tua si wporód rozwalin Polski. Zaprawd, jeste-

my dla tego tylko aby nam rozkazywano. Nie rzd dla

ludu, jak po wszystkie czasy bywao na wiecie, ale lud

jest tu dla rzdu, gdy inaczej nawet niepodobna wyrazi

egzystencyi nic realnego w sobie nie majcój oprócz po-

datków ku jj utrzymaniu. lUó nie czuje tej polity-

cznój i ekonomicznej niekonsekwencyi bytu naszego ? Dla

ludzi mylcych Polska nie egzystuje.

Senatorowie! Niemamy ojczyzny, pami tylko oca-

laa e j mielimy. Dzisiejsze królestwo polskie, ten

z istoty wytrawiony, lichy dar przewrotnej ssiedzkiej

pohtyki, sadzcj si w pocztkach na wspaniaomylno,
dla wyudzenia lepszj o sobie opinii, cóto jest innego

jeeli nie bhchtr farbowany na omamienie atwowiernych ?

Oby nas nie oszukiwao mylne , z którego obcy si miej,
rozumienie, e jestemy narodem! Jestemy prowincy

ssiedzkiego mocarstwa, zawojowan, rzdzon przez pro-

konsulów, gnbion srodze, gdzie owe szkodliwe przeciw

zasadom politycznego ycia dziaanie na zagad rodu
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i imienia naszego trwa ustawicznie. Owszem, pomnaa
si ledwo nie codzie i ani o moment nie byo przerwane.

Tak jest senatorowie! Czas nie zablini gbokich ran

w macieyskim ywocie Polski, jtrz, si one i szerz

coraz bardziej; czas nie uly ciaru publicznj niedoli,

zaostrzy tylko win jj sprawców i ch uytkowania

z cudzego po wszystkie czasy! eby utrwah skutek

zbrodni, eby poywa w pokoju jj owoce, coraz nowych

zbrodni dopuszcza si musz, bo gwat tylko gwatem
utrzymuje si, wina rodzi win, a jedno pokolenie prze-

kazuje j drugiemu w pucinie. Od chwili jak pierwszy

raz obce wojsko do Polski wtargno, nic si ^tu u nas

nie polepszyo. To samo ciemienie, ta sama wzgarda

swobód krajowych, ta sama duma, to samo natrzsanie

si z niedonych. Jak dawniej tak i teraz s u nas

wynioU satrapowie, wiadomi intryg, stroiciele kaba,

co je jedwabnem! sowy, datkiem, upominkiem na ze
przywodz serca mao statku majce. Jak przedtem tak

i podzidzie mamy sualców co nam rozkazuj, szpie-

gów, podszczuwaczów, fakcyonistów, partyzantów. Zapy-

tajcie si stróów tajemnych wizie, których peno jest

w stohcy, a powiedz wam, jacy ludzie cierpieli za zda-

nia i myh swoje w tym kraju konstytucyjnym, tudzie

ilu z pomidzy modziey doznawao na sobie dziwactw

i grubijaskiego przewodzenia azyatyckiej dumy. Pytajcie

si oprawców, a wywiec utajone przed wiatem roboty.

Policzcie szczerby w ustawie konstytucyjnej, roztrznijcie

potem ukad edukacyi narodowj, a smutek jako mga
szeroki ogarnie serca wasze, a gdy si dowiecie jakich

praktyk uyto ku jj cienieniu, ograniczeniu i utrudzeniu,

to aby wpaja w umysy modociane wstrt od wszy-

stkiego co zowi polakery. Na ostatek, wziwszy pod

rozwag wasze operacy cenzury krajowj , zaledwie wiar
temu dacie, jako sterem pubhcznj u nas opinii kieruje

udany fanatyzm religijny zczony ze zoliwem szalbier-
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stwem politycznem. Nigdzie despotyzm nie odsoni lica

swego jak u nas, a pra"wie wszeteczn bezwstydnoci.

Nigdzie mielej nie rzuci z siebie Islywj co go w innych

krajach i czasach okrj^wala. Przenikliw}' dowcip Tacy-

towy jeszczeby si tu móg wielu rzeczy nauczy. Biada

zwycion}Tn 1 Otó godo naszej dzisiejszj egzystencyi.

Na mow s donosiciele, na myli s wizienia, na pisma

jest cenzura, jakiej nie bywao za czasów inkwizycyi

hiszpaskij pod buaw Tourguemady. A przez to lud

roztargniony przywie chc ku ciemnocie zakazem my-

lenia, mówienia i pisania, eby o krzywdach swoich

nie rozpamitywa i nie rozwodzi skarg swoich przed

wiatem, eby zapomnia jakim by i jakim by jeszcze

moe na pogrom ciemiycieli, a na zbawienie reszty

owiecouj Europy od sztuki rozbojów, od systematu

gwarancyi i mieszania si w cndze sprawy.

Azali to dziw jaki, senatorowie! e w takim sta-

nie rzeczy o innj Ojczynie bezpieczniejszej, o nowj
Jerozolimie poczci\\i i poboni rozmylaj? Cóto dzi-

wnego, e z pociech w sercu suchaH syoskiej pieni?

Có dziwnego, e Bóg sprawiedliwy wla w ich piersi

otuch, e owieci rozumy ich, i zapali ich wol do

penienia przykaza jego? Oto widzicie w poród nas,

jakby dla pokrzepienia zwtlaych nadziei, jakby dla

rozniecenia tlejcj iskierki, na omach i gruzach nie-

szczhwj Polski bysna myl wielka, okazaa, powa-

na, wichrzona, i cigana od obcj napaci. Znalazszy

w poczciwych sercach przytuek znowu wysza na jaw

z ukrycia, i zabrzmiaa szeroko na wszystkie strony, ty-

sice prawych synów Ojczyzny ku sobie pocigajc. Se-

natorowie! podacie t myl w niesaw wyrokiem, który

uczynicie ze szkod narodu, a z poytkiem dla \\Togów

tj ziemi? Przeminie ona jak sen marny niepoznana

od swoich? Boe niedaj eby si to zicio! Te same

przyczyny które znaglaj obc dum do udzenia lub
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wygTOenia na was wjToku potpiajcego, oby zasiliy

w sercach waszych cnothw ch omylenia zdradzieckich

nadziei. Wiedzcie o tm starcy, e myl poczenia
w jedn cao rozerwanych czci Ojczyzny naszj, jest

ostatni, jeszcze niedobyt twierdz, w którj si obwa-

rowaa dola nasza. To jedno stoi nam teraz za skarby,

za ziemi utracon, za Uczne zbrojnych hufców zastpy,

w tem jednm mieszcz si bujne nasiona przyszj dziel-

noci naszj. Jest w tj myU tarcza bezpieczestwa

publicznego, jest wzicie zemsty z upieców, jest kara

za przesze i teraniejsze winy, jest sd, jest dekret na

bezbonych, zaprzedanych, odrodnych. Rozszerza j ja-

kimkolwiek bd sposobem, sama roztropno radzi, a roz-

kazuje zakon pisany na sercach poczciwych i pobonych
ludzi, który i wy pilnie przestrzega macie, bo najpierw-

sze prawo jest przyi-odzone , nadane od Boga sabszym
ku obronie przeciwko silniejszemu, dla rozkrzewienia mi-

oci dobra powszechnego. Trwa ten zakon, i trwa
musi póki rozum i ludzie trwaj. Wszelkie sprzeciwie-

nie si jemu zbrodni jest, a zelenie tych co gorliwie

przy nim obstawali, byoby szatask niegodziwoci.

Obrocy oskaronych rodaków przepomnieli , albo t
moe niemieh dotkn w pismach swoich tj wanj
okolicznoci, którj okazanie w sprawiedliwym wietle

silnij zapewne wpynoby na wasze zdanie, nieli wszel-

kie prawne wywody. Daleki od podobnj bojani, wy-

znaj szczerze, e nie wedug prawa pisanego, a tak

rónemu wykadowi podlegego, jak s róne chci lu-

dzkie, ale wedug najwyszj ustawy salus patriae, t
spraw rozstrzyga naley. Cao Ojczyzny nierozdzielna!

Sowa te potne, dzielne, i nad miecz z obu stron

ostrzejsze, i nad wszystkie ptaki i anioy prdsze, prze-

lec jak dwik miedziany mimo uszu waszych? azah
wydrzecie t dusz z ciaa rzeczypospolitj , aby onj

zwoki tym snadnij zdepta i potra mogli nieprzyja-
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ciele nasi? Co skoro zici si, a niedopu tego Panie!

siw, gow moje do koca ycia mego, na znak aoby,
popioem posypywabd, przywdziej wosiennic, i osiad-

szy gdzie na puszczy, narzeka bd, e rodacy, senatoro-

wie, wybrani starsi ojcowie ludu, niepomnc na potom-

no i saw u postronnych, ostatni, miertelny cios zadali

wspólnj rodzicielce i karmicielce naszej. Natenczas wspó-
ziemian i braci moich zachca bd, jednych eby za

moim szli przykadem, drugich, eby przed caym wia-
tem obwieciU; jako za spraw wasz, ju si Polska

nigdy z upadku niepodniesie. Senatorowie! Wy zape-

wne odgadujecie co to jest Ojczyzna, owa Jerozolima,

owa wita ziemia obiecana pobonym i wiernym, którzy

si niekaniaj cielcom i nieofiaruj im? Zaprawd, nie

jest ni ta piasczysta przestrze Mazowsza, ani Wisa
przerzynajca niezmierzone okiem równiny wasze, ani

stolica ani wspaniae w nij siedhska wadz rzdowych,

ale jest ni owa wielka myl politycznj niepodlegoci,

i nadzieja, e si" kiedy, za przewodnictwem i pomoc
bo, w jedn nierozdzieln spremy cao, e bdziemy
twierdz Europy, pogromem dla zych ssiadów, i wy-

branym Sowiaszczyzny ludem. Te tylko wyobraenia,

senatorowie, s dzisiaj Polsk. W có si przebóg obróc
jeeU je napitnujecie kani niesawy? Któby po takim

wyroku miowa Ojczyzn, skorobyscie same myl wyr-

wania jj z upiezkich szponów uznali za zbrodni za-

kazan prawem? Juby wtenczas miao rzec trzeba, e
nie na sejmie grodzieskim, kiedy nieprzyjaciele rzeczy-

pospolitj dziaa i sprzty wojenne obrócili przeciwko

izbie radnych panów, nie pod Maciejowicami, ani w fa-

lach Elstery, ale teraz w obec was, na sdzie sejmowym,

Polska zgina.

Niejestem wyuczony w prawnm szermierstwie, ani

znam si na bhchtrach jurystowskich; myl i czuj po

prostu. Zdaniem jednak mojm, na tj drodze obrocy
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oskaronych wyjanili dostatecznie ich niewinno. Za-

stawcie si wic, senatorowie, powodami jakie ku ich

zbawieniu prawo pisane nastrcza, dla uczynienia zado-

sy przyrodzonemu, o którm si na pocztku rzeko,

Niezabraknie wam po temu potnych argumentów, po-

stanówcie jedno w sobie ch dobr a myl wspania.

Jeeli za jest kkol pomidzy wami, o ozem wie pu-

bhczna gosi w naszych stronach, uyjcie, podug wyra-

zów pisma witego, plcwida na oczyszczenie pszenicy,

bo zawsze szkodliwe jest ze zymi obcowanie. Ci co

midzy wami o nieprawoci rozmylaj, niechaj wiedz

o tm e chci ich niedojd celu, bo wikszo jest

zacna i poczciwa, a usiowania bezskuteczne niepo-

pacaj u tych, co szafuj nagrodami za nikczemno
i zdrad.

^Yreszcie, ostrzedz was potrzeba, e z góry obiecy-

wa bd przebaczenie winy, byle tylko uznana zostaa,

i potpiona prawem, dla wywiedzenia z kopotu interes-

sowanych osób i podszczuwaczów, którychby moe wyrok

uniewinniajcy pozbawi na jaki czas jurgieltów za nie-

cn usuno. Niedawajcie wiary takim obietnicom, bo

to s djabelskie praktyki, któreby ju nikogo w pole

wywie niepowinny.

Byo usiowaniem mojm, senatorowie, pokaza wam
na oko, e wane pohtyczne, z pooenia naszego wyni-

kajce przyczyny, skoniby was powinny do nieuznania

zbrodni stanu, w sprawie któr rozstrzygn macie, choby

ta mniemana zbrodnia, podug prawa wykry si miaa
tak jasna jak soce co wieci na niebie. Bo uwacie

to u siebie, moeli by przewinienie tego rodzaju prze-

ciwko Ojczynie którj jeszcze niemamy; a jeli myli
o nij ma by przez was zabroniono, któ si za ni
bi zechce w swj porze? Niebdmy dziemi, które za

jabko wie daruj; mom takim jak wy, wiedzie na-

ley jako co way i stoi. Choby nawet przyszo straci
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t Polsk jak dzisiaj macie, to j lepiej stracie, nieli

ebycie mieli skaza na rusztowanie sam zamys odbu-

dowania caj i niepodlegej.

Zalecajc powolne suby moje JJ.WW. Panom, pro-

sz Boga, abycie wyrozumieli myl muj.

Dan w Poznaskim, roku paskiego 1828.

Mochiuicki powstaniu I. 22
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III.

ZDANIE SPRAWY

Najj. cesarzowi i królowi, przez prezesa sdu sejmowego.

(Do strony 273.)

Najjaniejszy Panie!

Zaszczycony wyborem W. C. K. Moci, powoany najwy-

sz Jego wol do kierunku dziaa sdu sejmowego, ska-

dam u podnóa tronu W. C. K. Moci ^vyrok tego sdu

przeciwko obwinionym o zbrodni stanu, stawionym prze-

de przed urzd publiczny.

Niechaj mi wolno bdzie, N. Panie, w niniejszm

zdaniu sprawy, które omielam sig przedoy najunieniej

W. C. K. Moci , doda do motywów wyroku (tu w prze-

kadzie francuzkim doczonego) kilka spostrzee nad

trybem postpowania i zasadami przyjtemi przez sd

sejmowy, który po raz pierwszy wszed w zawód sdo-

wnictwa konstytucyjnego, zawarowanego przez dostojnego

prawodawc Polski, a otworzonego sobie rozkazami W.

C. K. Moci.

Zna to dobrze sd sejmowy, e aby si naleycie

uici z tak wanego obowizku, naleao mu wzi za

prawido swego postpowania nieograniczone powicenie

si dla monarchy, którego Oi)atrznos uyczya Polszcz,
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niezachwiane przywizanie do konstytucji pochodz,cej od

tronu, a przez to i najzupeniejsz, ulego prawom

istniejcym; albowiem, przeciw tym to istotnym ywio-

om bytu i szczcia narodu, przeciwko tym przedmio-

tom czci jego i uszanowania, wszelka zbrodnia polity-

czna wymierza swoje zamachy; azatóm, tylko trzymajc

si ich z sumienn bacznoci, tylko czc je w jeden

wze powicenia si dla króla i cisego zachowywania

prawa, sd majcy sobie polecon do rozstrzygnienia tak

przewan spraw, moe mie nadziej, i nie zboczy od

swoich obowizków, i równie uniknie bdów jak i nie-

sprawiedliwoci.

Waciwo sdu. — Przedewszystkiem mniemam,

i winien jestem wspomnie o wtpliwociach jakie po-

wstay co do waciwoci sdu.

Wedug art. 52. i 53. statutu organicznego o s-
dzie sejmowym, wszelkie postanowienie majce odesa
obwinionych do zwyczajnych trybunaów, tylko w skutku

wniosków prokuratora nastpi winno. Art. za 54. sta-

nowi: e jeeli urzd publiczny nieda tego odesania,

lecz wynosi zaskarenie swoje, sd je przyjmie i oznaczy

sposób i czas znoszenia si midzy urzdem pubhcznym

i obrocami, a oraz czas pubhcznej audyencyi.

Wszystko to cile dopenione zostao.

Nadto, dosy byo aeby rodzaj przewinie stano-

wicych zaskarenie (Art. 49.) które dowiedzione by
miay, wchodzi w kategory zbrodni stanu, i aby akta

ledztwa z pierwszego zaraz wejrzenia suszne podejrze-

nie wzbudzay, i owe przewinienia mogy by pope-

nione, i e oskareni mogh by winnymi, aby si sd
za waciwy do postpowania w tj mierze móg uzna.

Dla oznaczenia jego waciwoci do byo aby si zja-

wia jaka wtphwos, i aby ta wtphwo nie inaczej

moga by rozjaniona, jak przez dokadne ledztwo

i osdzenie sprawy.

22*
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A e rzd publiczny ani w pocztku, ani w caym
toku sprawy niewidzia potrzeby uczynienia jakiejkolwiek,

nawet ewentualnej rekwizycyi co do niewaciwoci sdu;

przeto sd, podug powyszych artykuów swj organiza-

cyi ani si znajdowa w monoci dalszego roztrzsania

tego przedmiotu, ani mia do tego pobudki; i raz wzi-

wszy t spraw pod swoj rozwag, widzia si w pra-

wie i w potrzebie rozstrzygnienia wszelkich zagadnie

jakie w sobie zawieraa.

Prawomocno dowodów. — Nieujdzie to zapewne

uwadze W. C. K. Moci, jeeh zway raczysz N. Panie

motywa wyroku, e w caym toku audyencyi pubhcznj,

trway dugie rozprawy midzy prokuratorem i obrocami

wzgldem prawomocnoci przedstawionych dowodów.

Ivwestya ta, zupenie prawna, któr rozstrzygay

istniejce ustawy, niemoga by przedmiotem osobnych

narad; wesza jednak de facto w dyskussye, i tym spo-

sobem wywara swój wpyw na przekonanie sdziów.

Dla tego kwestyi tej niemog cakiem pomin w ni-

niejszóra zdaniu sprawy.

Prokurator polegajc na art. 73. statutu organicznego

sdu sejmowego, wniós: e jego czonkowie uwaa si

powinni za preysigych^ i wyrokowa wedug wewntrz-

nego przekonania, które niepotrzebowalo by oparte na

dowodach prawnych, ani t stosowa si do przepisów

procedury.

Postpujc dalój w tym sposobie tumaczenia wspo-

mnionego artykuu, prokurator uwaa za rzecz stoso-

wn, oprze w znacznj czci swoje wnioski na ska-

zówkach albo dowodach zasadowych, zebranych na drodze

administracyjnój , i w toku rozpraw stara si dowie,

e owe skazówki miay t sam wag i moc w obhczu

prawa, co dowody prawne otrzymane przez ledztwo

sdowe, i e zarówno suy mogy do rozstrzygnienia

sprawy.
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Nie zastanawiajc si nawet nad uwag: e do in-

stytucji dotychczas obcych dla kraju niemona si od-

woywa jak do praw obowizujcych, sd niemóg jednak

uzna rozumowa prokuratora za mogce by zastó-

sowanemi.

W sdzie przysigych ledztwo jest ustne, i odbywa

si pubUcznie w obecnoci sdu i przysigych: tym spo-

sobem ci ostatni nabywaj daleko mocniejszego i janiej-

szego przekonania. A jednak i w tym trybie postpo-

wania zachodz pewne prawida, do których, ci co z prawa

czyni zapytania obwinionym, stosowa si musz, któ-

lych przeamywa niemog bez zwrócenia uwagi sdu
i przysigych; co take wpywa koniecznie musi na

ich przekonanie.

Mniema wic sd, e \\ postpowaniu cakiem ro-

nem, obowizujcem w królestwie, aden sdzia nie by
upowaniony do uwaania si za prstjsigtego w tm
rozumieniu, jakje prokurator chcia przywizywa do tego

nazwania; albowiem w postpowaniu tern, korzyci ustnego

ledztwa s koniecznie zastpione surowemi formami,

któremi prawo otacza ledztwo pisane, ukadane przez

delegowanych od trybunau ').

') Uwaga W. Ksicia. — Gdy w tej sprawie nie byo ani

zeM'ntrznego aktu stanowicego gorcy uczynek, ani dowodów
pimiennych, ani nie odpartych wiadków zdohiych do ugrunto-

wania zupenego przelconania za pomoc niateryanych dowodów,

jakich wymaga prawo w toku spraw zwyczajnych, nic mona
byo tego czcm innem zastpi tylko przekonaniem powzitem
ze zgodnoci zezna osób oskaronych, popartych z reszt przez

okoHcznoci towarzyszce zarzucanym czynom i przez powszechn

znajomo wypadków, z nimi w zwizku zostajcych. Truduo
zastosowania dostatecznych materyalnych dowodów, jakich wy-

magaj zwyczajne procedury kryminalne, zachodzi czsto w spra-

wach najpospolitszych i najmniej skomplikowanych. Ale tam

gdzie wystpek móg by dugo rozniylany, przez ludzi cokol-

wiek nad gmin pospolity wyniesionych, którzy snadniej mogli
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Rozporzdzenia praione w tym wzgldzie. — Arty-

ku 73. statutu organicznego nie krpuje w prawdzie

woli senatorów czonków sdu, formami procedury, kiedy

rzecz idzie o zadecydowanie realnoci faktów; lecz tene

artyku przy kocu mie chce: aby przekonanie swoje

opierali jedynie na okolicznociach objtych aktem za-

skarenia i instrukcy, nie czynic bynajmniej wzmianki

o ledztwie administracyjnem.

ukry lady przed poszukiwaniami zwierzchuoci , otrzymanie le-

galnych dowodów staje si niepodobnym, wtedy nawet kiedy

wystpek jest pewny; dla tego tedy aby nie postawi spóecze/i-

stwa w przykrej alternatywie, albo puszczenia wielkiej zbrodni

bezkarnie, albo arbitralnego wymierzenia kary, prawodawcy no-

woytni nadali sdziom mono wyrzekania w pewnych przy-

padkach i w braku wszelkich innych dowodów, wedug susznoci

i wasnego ich wewntrznego przekonania, równie jak i mono
wymierzenia kar nadzwyczajnych za wystpki tym sposobem uzna-

ne. Ta konieczno, w której si spoeczestwo czsto znajduje,

daa pocztek instytucyi sdu przysigych w przedmiotach kry-

minalnych w rozmaitych krajach, stosownie do form zmodyfiko-

wanych.

We Francyi naczelnik przysigych
,

przed zaczciem narad,

czyta im nastpujc instrukcy;

,,Prawo nie da od przysigych zdania sprawy z powodów,

„które zrodziy w nich przekonanie, nie przepisuje im prawide

„od których szczególnie powinni czyni zalenemi zupeno i do-

„stateczno dowodu: przepisuje im zapytywa siebie samych

„w milczeniu, zamkniciu si w sobie samych i szuka szczeroci

,,swego sumienia, jakie wraenie uczyniy na ich pojciu dowody

„przytoczone przeciwko oskaronemu i sposoby jego obrony.

„Prawo niemówi do nich wcale i Bdziecie uwaali za praivdziivy

„Icady czyn wsparty wiadectwem tylu lub tylu wiadków; nie

,,mówi do nich równie: Nie bdziecie uwaali za dostatecznie

„ustanowiony loszelki dowód, z takiego tylko wywodu sownego,

„z takich akt, z tylu wiadków i z tylwpolak; czyni im to jedno

„tylko zapytanie, które zawiera w sobie cay ich obowizek;

„czyli macie wewntrzne przekonanie?''^

W. O. K. Mo oceniajc potrzeb zblienia procedury sdu
sejmowego do tak wanego ulepszenia w sdownictwie, polegajc



343

Dla tego sd mniema spostrzega w artykule 73.

dobroczynny zamiar prawodawcy, dozwolenia sdom sej-

mowemu by ocali obwinionego, któregoby niewinno

okazaa si jasn, w tenczas nawet, gdyby dowody le-

galne zdaway si go potpia, nie za potpienia go

w braku tych dowodów, albo gdyby ich brzmienie do

uniewinnienia go dyo.
Prawdziwa w tj mierze wola W. C. K. Moci niemo-

z reszt ua uczuciach i moralnoci publicznej , której musiae si

spodziewa N. Panie od najpierwszej wadzy krajowej, chciae nada
wysokiej magistraturze

,
przez statuta wskazujce formy podug

których sd sejmowy mia postpowa, moc jakiej mu nie nada-

waa zwyczajna procedura. Artyku 73. tego statutu tak brzmi:

„w ocenianiu dowodów sd sejmowy nie bdzie obowizany cile

„si trzyma przepisów kodeksu postpowania kryminalnego obo-

„wizujcego teraz; powinnoci sdziów bdzie rozway z naj-

„cilejsz uwag wszystko cokolwiek byo przywiedzione przeciw

„oskaronemu, równie jak sposoby jego obrony, czerpa we wa-
„snem swojem przekonaniu, czyli oskarony popeni lub nie po-

„peni czynu, który jest mu zarzucany z okolicznociami obja-

„wionemi w akcie zaskarenia i w instrukcyi sprawy."

Rozwijajc to rozporzdzenie, prokurator jeneralny by tedy

mocen powiedzie, e czonkowie sdu sejmowego powinni si

uwaa za przysigych i wyrzeka o prawdziwoci czynów wedle

wewntrznego przewiadczenia, które nie potrzebowao gruntowa

si na innych dowodach legalnych , albo si ogranicza przepisami

zwyczajnej precedury, poniewa wedug nowej procedury obja-

wienie przekonania byo legalne.

Prokurator jeneralny oczywicie uiemóg oprze swojego za-

skaenia na czem innem tylko na polakach i dowodach zasdo-

\vjch. zebranych ua drodze administracyjnej

:

1. Poniewa w oczach jego te dowody powinny byy mie
charakter dostatecznie autentyczny, do zrodzenia wewntrznego

przekonania w sdziach, przekonania, które podug artykuu 73.

nie zaley od wszelkich innych doModów.

2. Poniewa delegacya seuatu ograniczywszy si w swojem

ledztwie sadowem jedynie zbieraniem denegacyi obwinionych

osób, niechcc ocenia ani roztrzsa widocznych sprzecznoci,

których ci ostatni dopucili si wzgldem zezna dobi'owolnio
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gla ulega lJo^vtpicwa)liu, gdymy wspomnieli na przy-

sig jak N. Panie przepisae dla sdziów, i na zape-

wnienie, które stosownie do rozkazów W. O.K. Moci,

kady obwiniony odbiera z ust prezydujcego: e tylko

na zasadzie prawnego przekonania potpiony by moe.
Tym sposobem rozporzdzenie z 6./18. kwietnia 1827.

dowodzi zarazem i zaufania, którem W. C. K. Mo ra-

czysz zaszczyca senatorów swego królestwa polskiego,

i troskliwoci nad niewinnemi, i wspaniaego i wiatego

uczynionych w obec komissyi ledczej
,
pozbawia te dowody cha-

rakteru sdowego, który powinna bya im nada.
Móg zapewne sad sejmowy uwolni si od uwaania za rzecz

obowizujc tego co prokurator jeneralny podawa przez analogi,

w sposobie napomykania zasad przyjtych przez instytucy obc
dla kraju, lecz nic nie mogo go uwolni od obowizku stosowa-

nia si w tym wzgldzie do treci artykuu 73. swej wasnej

procedury.

Brak ustnego zeznania w obec sdu sejmowego bynajmniej

temu nie stawa na przeszkodzie; albowiem w kadym razie gdy

obwinieni stawaj przed sdem przysigych, i wezwani s do

czynienia zezna ustnych, cae ledztwo musi ju by pierwej

wyczerpane przez prokuratora jeneralnego i przez inkwirujcego

sdziego; obwiniony powinien by zapytywany przez nich o wszy-

stlfo co si mu zarzuca, a chocia nowe badanie któremu ulega

przed zgromadzonym sdem , suy bez wtpienia do owiecenia

przekonania sdziów, nie wynika ztd, aby obwiniony niemia

czstokro zaprzecza przed publicznoci tego co zbieg okoli-

cznoci wymóg na niem w pierwszem badaniu, gdy zwaszcza

w cigu procedury móg si zapewni i aden materyalny dowód
nie moe by przeciwko niemu przywiedziony; wtedy sd przy-

sigych nie opiera opiuii swojej na zeznaniach lub prostych za-

przcczaniach uczynionych przed nim przez obwinionego , lecz na

ogóle zarzutów, dowodów, polak lub podobiestw najstosowniej-

szych do ugruntowania jego przekonania.

Niesusznie tutaj sd wzywa na swe usprawiedliwienie form

zwyczajnej procedury, poniewa tylko statut organiczny w mate-

ryi zbrodni stanu obowizywa go wycznie , a od statutu sd
tylko w takich przypadkach móg odstpi, w którychby jego

przepisy nic wystarczly.
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Jego przywizania do sprawiedliwoci i praw: dajc albo-

wiem czonkom sdu sejmowego wszelk moc, potrzebn

do ustalenia ich przekonania, zamyka ich w gi-anicach

prawa, gdy idzie o wyrzeczenie wyroku.

ledztwo administracyjne i instrukcya sdowa, jasno

s odrónione w tej mdrój organizacyi, bez adnego

rozporzdzenia, któreby dozwalao uwaa te dwa spo-

sposoby postpowania za jednostajne i jednakowego skutku.

Sd wic niemóg w tym punkcie uczyni koncessyi

prokuratorowi, ani te dozwoh sobie tumaczy wol
królewsk inaczej jak j widzi objawion w aktach wprost

od panujcego pochodzcych 2).

2) Uwaga W. Ksicia. — Nie jesto to niedorzeczne przy-

puszczenie jakoby artyku 73. statutu, który w zastosowaniu swo-

jcm powinien ogarnia ogó spraw podobnych, poddanych jego

wadzy , mia mie na celu szczegóy tylko , i aeby mia chcie

wyranie oddziela ledztwo administracyjne od ledztwa sdowego,

i uwaa tamte za adne i niemajce miejsca, kiedy jednak bez

ledztwa nie mogaby nastpi instrukcya sdowa, i kiedy ta

ostatnia na pierwszej tylko moe si opiera, jak w ogóle we
wszelkiej jakiejkolwiek bd sprawie instrukcya dopiero po infor-

macyi nastpuje?

Cel prawodawcy niemóg by pewnie inny, gdy otwiera

obszerniejsze pole dla sdziów, jak ocali niewinnego w razie

gdyby ich wewntrzne przekonanie w sprzecznoci si znajdowao

z Icgalnemi dowodami; alboli te da im spo?ób pomszczenia

kraju i spoecznoci, w tem co dotycz najdroszych dla niej in-

teresów, w razie, gdyby pomimo wewntrznego przewiadczenia

o winie, brak dowodów legalnych móg wybawi wielkiego wino-

wajc od kary na którby zasuy, a gorszca bezkarno poda-

waa niebezpieczne zachcenie.

Jako gdy W. C. K. Mo polecie artykuem Gl. prezesowi

sdu sejmowego, oznajmi kademu z obwinionych, e tylko na

fundamencie legalnego przekonania sdziów, bdzie móg by po-

tpionym, usiowae zarazem N. Panie wytumaczy z jakich

elementów skada si miao to legalne przekonanie, przypomi-

najc oskaronemu e mu wolno da aby ledztwo sdowe wy-

czerpao wszystkie czyny i zebrao wszelkie dowody, udzielajc
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Konieczno i horzy form legalnych. — Wszelkie

prawodawstwo kryminalne, które stanowi instrukcj nie-

ustn, na pimie i przez delegowanych, otacza t instru-

kcy mnóztwem form opiekuczych, aeby usun od

niej najmniejsze nawet naduycia, postawi prawomocno
dowodów które dostarcza w niezalenoci od wszelkiego

l)odejrzenia, tak, aby moga ustali przekonanie panuj-

cego (jako ródo wszelkij sprawiedliwoci), przekona-

nie sdziów, wreszcie przekonanie samyclie oskaronych,

którzy tym sposobem trac wszystkie sposoby osabienia

prawdziwoci faktów przeciwko nim dostarczonych.

Niektóre z tych form s pod kar niewanoci pra-

wem przepisane; opuszczenie niektórych innych, odej-

muje dowodom mono suenia za zasad do ostate-

cznego potpienia obwinionego.

Komitet ledczy nie sdzi by swohn obowizkiem

krpowa swe dziaanie formami przepisanemi prawem

mu mono bronienia samemu wasnej sprawy lub przez obro-

ców swoich w obec publicznoci i pozwalajc aby dla uatwienia

tej obrony zakomunikowane mu byy, równie jak jego obrocy,

oskarenie i sumaryczny wycig aktów. Te s midzy innemi

sposoby przekonania, któremi W. O. K. Mo polecie otoczy

si sdziom dla zyskania prawnego przekonania; ale wszelkie inne

tumaczenie wedug którego zdaje si jak gdyby powinni byli

ucieka si do form zwyczajnych, uniewania skutek artykuu

73. który ich od tego uwalnia i jest sprzeczne z samemi rozpo-

rzdzeniami, które ten artyku w sobie zawiera, rozporzdzeniami

danemi w prost sdziom, a które stanowi powinny zasad ich

wyroku. Bo rzeczywicie, jakiby mona byo z jednej strony

mie poytek z ich przekonania, gdyby z drugiej byli cile zam-

knici w formach zwyczajnych
,
gdy idzie o wyrzeczenie o winie

oskaronych ?

Prokurator jeneralny nie zapuci si take w faszywe tu-

maczenie woli królewskiej gruntujc swe wnioski na aktach komi-

tetu ledczego, a to dla tego, e statut organiczny sdu sejmo-

wego ani odróni ani za jedno wzi nie kaza ledztwa admini-

stracyjnego i instrukcyi sdowej , które chocia róne midzy sob
co do formy, powinny byy by jedne w treci swojej.
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co do wszelkich instrukcyi la-yniiualnycb ; by moe ua

wet, i ani by do tego obowizany, ani czu tego

potrzeb.

Móg albowiem sdzi, i ledztwo administracyjne

powinno mie zostawione wicej swobody i wicej pola

do dziaania, aeby mogo dopi swojego celu, którym

jest odkrycie jiierwszych polak przestpstwa, ledzenie

ich wszdzie i bez najmniejszej zwoki, i zapewnienie

si przedewszystkiem , e bezpieczestwo i spokojno

publiczna uiebd naruszone. Moe postpowa w tym

wzgldzie, na zasadzie prostych podejrze, zbiera wszel-

kie, a do najmniejszych, domysy, niezatrzymujc si

nad ich prawnem ^sprawdzeniem, i nietraci czasu dla

odkiycia z wszelkiemi ostrouociami prawa, rzetelnej

winy tych, których podobne rodki dotkny.

Lecz kiedy i^rawodawstwo oddaje zbrodni poszu-

kiwaniom pow(jlnym i formahiym sdów, d(j nichto na-

ley zapewni nawzajem ju zasonion od gi'ocego

niebezpieczestwa spokojno publiczn, przez przyst-

pienie sumienne, podug cisych f(irm prawa do zbada-

nia faktów przypisywanych tym któiych ycie, wolno
i honor mi s powierzone 3).

3) Uwaga W. Ksicia. — Niewiadomo w jakim celu sd sej-

mowy zapuszcza si tutaj w roztrzsanie koniecznoci i korzyci

form legalnych, gdy nikt mu tego nie zaprzecza, ani si na nie

nie targn. Owszem przeciwnie, Panujcy sam da wysoki i ude-

rzajcy dowód swej pieczoowitoci o ich zachowanie i rozwinienie

w sposobie najzgodniejszym z duchem konstytucyi, ustanawiajc

opiekucze formy, w których ledztwo sdowo w rzeczy zbrodni

stanu powinno by prowadzone. Oddali si od tych form , aeby
natomiast inne przyj, którym si w kilku punktach nowe roz-

porzdzenia królewskie sprzeciwiaj, nie jeste to rzeczywicie

nieuznawa zarazem dobrodziejstwa prawodawcy, jak koniecznoci

i korzyci form legalnych';' To arbitralne przestpienie, czyli

nie stanowi przewinienia, które senat teraz popeni w obec mo-

narchy swego i prawa? Albowiem w myl artykuu 73. nie nale-
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Rónica midzy posf§potvaniem administracyjnem

i postpowaniem sadowem. Rónica, która koniecznie

midzy postpowaniem sadowem a postpowaniem ad-

ministracyjnem zachodzi musi, okazuje si jeszcze wi-

cj uderzajc, gdy nadzwyczajne okolicznoci zniewa-

laj rzd do przedsiwzicia nadzwyczajnych rodków.

To wanie miao miejsce z utworzeniem komitetu

ledczego. Bezwtpienia niemogy by waniejsze i gwa-
towniejsze okolicznoci nad te, które skoniy wysok
mdro WCKMci do ustanowienia komitetu ledczego.

Te same okolicznoci wymagay zapewne aby a-
dne formy utrudzajce nietamoway jego gorliwoci i po-

szukiwa.

Ta sama atoli mdro która go ustanowia, chciaa,

ao do senatu roztrzsa, czyli w ledztwie administracyjnem

wszelkie formy prawne byy Inb nie byy cile zachowywane,

bo z reszt z natury swojego skadu i gwatowych okolicznoci,

komitet musia w niektórych razach odstpywa od nich jak to

sd sejmowy sam zdaje si przyznawa; jedyny obowizek sdu
skania go do zastanowienia si, czyli dowody dostarczone przez

rzeczony komitet, okazyway w ogóle swoim, w swcm rozwini-

ciu, we wzajemnym z sob zwizku, dostateczne przyczyny do

ustalenia wewntrznego przekonania w duszy sdziów, niezalenie

od wszelkiej formy przepisanej zwyczajn instrukcy. Zaiste, nigdy

dowody wyraniej nie okazyway tego charakteru. Inaczej, ja-

kimby sposobem sta si mogo , e tyle osób prawie obcych

sobie w zwyczajnych stósunkacli (przypuszczajc nawet tutaj wbrew
prawdzie pewne insynuacye) mogo si spotka z sob w obja-

wieniu gównych czynów a nawet wielu okolicznoci podrzdnych,

godnych uwagi co do potwierdzenia tych ostatnich, gdyby ta

zgodno nie wynikaa oczewicie z tego, e prawda jest zawsze

jedna, pod jakkolwiek form i w jakichkolwiek okolicznociach

bdzie uwaana. Zgodno ta bardziej jeszcze uderza w rozci-

gych zeznaniach pisanych wasn rk oskaronych, a które re-

dagowali sami bez obecnoci czonków komitetu. Dowody z td
wynikajce tak s dostateczne, e tylko odwoywanie si do form

zwyczajnych mogo poda sdziom zrczno uchylenia si od

przekonania, które ich zewszd naciskao.
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aeby gdy gwatowne mino niebezpieczestwo, spoliojne

panowanie prawa na nowo bieg swój wzi mogo.

W. C. K. Mo objawiajc sw szlachetn i wspa-

nia wol, by sprawa ta wesza na ch-ogg konstytu-

cyjn, odesae nas do praw istniejcych, do procedury

obowizujcej w kraju, i przepisa raczye, ze szcze-

gólniejsz pieczoowitoci, formy które miaa zachowy-

wa delegacya sdu sejmowego: ta jedna okoliczno

dostateczna bya do objanienia nas wzglgdem Jego

zamiarów.

Badania komitetu ledczego nie mogy osign
dwóch celów tak odmiennych, jakiemy tu wskazali.

Jako, opuszczenie form istotnych, a nader wa-

nych w obliczu prawa, weszo do porzdku prac tego

komitetu.

W. C. K. Mo znajdziesz w motywach wyroku wy-

liczenie tych opuszcze, które zniewoliy sd do przyj-

cia za prawomocne reklamacye i cofiiicia zezna oska-

ronych, poniewa niezostawa mu aden legalny sposób

do powzicia przeciwnego przekonania*).

*) Uwaga W. Ksicia. — Skoro raz sd sejmowy uzna gwa-
towno i wano okolicznoci, które skoniy W. C. K. Mo do

ustanowienia komitetu ledczego i skoro przyzna e tego rodzaju

okolicznoci wymagay aby adna przewleka forma nie utrudzaa

jego goi'liwoci i jego poszukiwa, wic pod adnym wzgldem
nie powinienby z uchybienia przeciwko formom wnosi o niewano-

ci tych poszukiwa. Przeciwnie, pewno w tej mierze powzita

tym bardziej go przenikn bya powinna, o nieodzownej potrze-

bie odniesienia si do rozporzdze artykuu 73., które same

jedne mogy w tym razie znalez' zastosowanie.

Kiedy komitet ledczy stan u kresu swoich poszukiwa,

atwo byo obwinionym przekona si, e oprócz ich wasnych
zena komitet nie mia ani dowodów materyalnych , ani wiadectw

nieodpartych takich, na mocy których mógby ich potpi. Gdy
atoli prawo mie chce, aby zeznanie osobiste przed waciwym
sdzi uczynione, wsparte nadto zgodnoci okolicznoci towarzy-

szcych zarzucanym czynom; stanowio dostateczny dowód, nie-
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Rodzaj szczególny tej sprawy. — Sd sejmowy mu-

sia zreszt iizna, zgodnie z opini prokm-atora i ko-

mitetu ledczego, e sprawa przede wytoczona w tern

bya odmienn od wszelkij innej, i niewskazywaa isto-

tnego corpus delicti, ani wiadków, ani jakichkolwiek

waciwych dowodów, tak, i dla otrzymania potrzebnego

przekonania, niezostawao innego sposobu, jak same ze-

znania wasne obwinionych.

Wskazao atoli prawo, w jakich formach i jakim

sposobem zeznanie obwinionego powinnno by zoone,

aeby nabrao stanowczego walom.

Kodeksa procedury pruskij i austryackiej , u nas

obowizujce, równie s stanowcze i dobitne w tym wa-

nym punkcie.

Wszelkie zeznanie zasadowe jakiegokolwiek bd
rodzaju, niema wagi legalnej, tylko wtenczas kiedy jest

powtórzone i potwierdzone przed sdziami inkwkujcjnni

w ich wywodzie sownjm, i niemoe inaczej, wedug ry-

goru zwyczajnych praw, sta si powodem do potpienia.

Trzymajc si wic cile tych zasad, przepisanych

istniejcemi prawami, czerpajc w dwóch ródach, ad-

ministracyjnem i sadowem, lecz porównjsvajc je zara-

zem starannie wedug prawida prawem wskazanego, sd
stara sie zapewni o faktach, których pewno zupena

zostawaa oskaronym inna droga ocalenia, prócz cofnienia po-

przednich zezna, przed tymi sdziami których samych uznaj za

waciwych.
Jako, kiedy W. O. K. Mo postanowie aby ta sprawa wró-

cia na drog konstytucyjn, nieodesae N. Panie sdu sejmowego

do zwyczajnej procedury, ale postanowie w tej mierze szczególn

dla dopenienia 152. artykuu ustawy konstytucyjnej , cigajcego

si do ustanowienia sdu sejmowego. Podug artykuu za 73.

tej procedury, idzie tylko oto sdziom, aby otrzymali wewntrzne

przekonanie, ile e ich formy zwyczajne w ocenianiu dowodów

nie krpuj.
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i legalna, sama jedna tylko moga suy za zasad

prawnego potpienia obwinionych 5).

O nmzhach tajemmjcJi w Folszcse. — W. Kj. K.

Mo znajdziesz w wyroku najpokorniej sobie zoonyni,

rezultat bada sdo^vych o tajemnych stowarzyszeniach

w Polszcz. Byoby to naduywa drogich chwil W. C.

K Moci gdybym chcia w niniejszym raporcie rozsze-

rza si w tym wzgldzie; gdy atoli instmkcya sdowa,

stosownie do wysokich Jego zamiarów, sprostowaa roz-

maite fakta które w raporcie komitetu ledczego w in-

nm wietle si okazyway, miem uprasza WCimosc

aby raczy rzuci okiem na ich wykad w motywach

wyroku, i ogranicz si tutaj samemi ogóhiemi w tej

mierze uwagami.
, . . ^

Niemona dostrzedz ani w ledztwie admmistracyj-

nem ani w ledztwie sdowm, aby towarzystwa tajemne

w Polszcz miay kiedykolwiek t ponuro, upór, roz-

mylno i t skonno do chwytania si ostatecznoci,

które je charakteiTzuj w niektórych mnych krajach.

Prócz pobudek, o których zaraz mówi mi przyjdzie,

nic tu innego po wikszej czci niezachodzio, jak na-

ganna lekkomylno i w^^stpna próno.

Nawyknienie do wolnego mularstwa, które od da-

wnego czasu zakorzenio si byo w kraju, poczone

z nierozwanym patryotyzmem , day pocztek wolnemu

mularstwu narodowemu, ksóre si potem przeksztacio

na towarzystwo lossynierów, zwane patryotycznem.

5) Uwaga W. ksicia. - Zgodziwszy si z prokuratorem

jeneralnym sd sejmowy co do szczególnoci sprawy, trwa jednak

cigle w bdzie który mniemaniom jego przewodniczy, i który

go skoni do szukania prawide swego postpowania me w tej

procedurze która szczególnie bya dla niego obowizujc w tej

sprawie. Procedura ta przepisywaa mu stosowa swoj sd do

przekonania prawnie nabytego, wtedy nawet gdyby byo otrzy-

mane bez przyczynienia si do tego form zwyczajnych.
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Wolne mularstwo narodowe, które si byo z wi-

kszym zapaem roz.przestrzenio midzy obywatelami

w ksistwie poznaskim, niemogo si utrzyma w kró-

lestwie. Towarzystwo kossynierów, które byo dalszym

jego cigiem, tyUco pod innym ksztatem, przeszczepione

z Poznania do Warszawy przez jeneraa Umiskiego,

nieprzyszo nigdy do bytu staego i zupenego ^).

Ich ceJ. — Celem tych dwóch zwizków, które za

jeden i ten sam uwaa mona, byo utrzymywanie we

wszystkich czciach dawnj Polski ducha narodowego,

obyczajów, jzyka i pamitek narodowych; — jego ycze-

niem i nadziej byo: e okohcznoci przypadkowe , nie-

stajc zawsze na przeszkodzie wspaniaomylnem chciom

monarchy, mogyby kiedy by przychylnemi poczeniu
tych czci Polski, z dzisiejszem królestwem polskiem.

Rozbiór najsumienniejszy akt delegacyi i komitetu

ledczego nie wskaza sdowi adnego dowodu celu od-

ndennego, bardziej rozlegego, albo wystpniejszego.

Co do mniemanej roty przysigi. — Raczysz zway
W. C. K. Mo, w motywach wyroku sdu sejmowego, po-

wody dla których nie móg sd uzna w pimie przed-

stawionym przez urzd pubhczny jako przysig towa-

rzystwa, prawdziwj istoty czynu, tym bardziej, e wicj
jest jak podobna do prawdy, e rota przysigi nie bya

8) Uwaga W. "ksicia. — Niecbcc rozstrzyga tutaj sprawy

midzy komitetem ledczym i sdem sejmowym o sposobie zapa-

trywania si na zwizki tajemne w Polszcz, na ich kierunek

i cele, ogranicz si uwag, e gdy trybuna ten wzi sobie za

powinno unikanie przy kadej sposobnoei wykonania statutu

organicznego 6/18. kwietnia, opinia któr tu objawia dla wasnego
usprawiedliwienia, nienosi na sobie charakteru tej bezstronnoci

któraby zachcaa do powolnego jej przyjcia. Mona jednake
twierdzi, e jeeli dclegacya senatu niemogla przyj, jak to po-

wiada, do ustanowienia wszystkich czynów zebranych przez ko-

mitet ledczy, z drugiej strony nic naprzeciwko nim nieznalaza

coby je mogo w wtpliwo poda.
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zawsze literalnie ta sama i e moga si czsto odmie-

nia stosownie do stopnia pamici i exaltacyi tego, który

si podejmowa przyjcia nowego czonka.

Prokm'ator zakoczy owiadczeniem, e si nie przy-

wizywa bynajmniej do brzmienia literalnego przysigi,

e ksztat jj móg si czsto odmienia, nie zmienia-

jc prawdziwego jj znaczenia; e nie wiele szo o to,

czy takie lub inne wyraenie nie zawsze si w niej znaj-

dowao, lub e M' niej rozmaitym sposobem myli byy
objawione, kiedy cel, dno, znaczenie ogóbe zostaway

te same.

Sd atoli nie móg w tj mierze podziela zdania

prokuratora; zdawao si mu owszem, e kiedy tak wany
zarzut, gównie i prawnie jedynie opiera si na przysi-

dze, brzmienie literalne tój przysigi koniecznie powinno

by oznaczone; kade w niej sowo nabierao wartoci,

i dla tego powinno by przyzwoicie dowiedzione, albo-

mem jedno sowo, jeden zwrot, jedno wyraenie zmody-

fikowane lub opuszczone, mogo powikszy iub zmniej-

szy, a nawet cakiem zgadzi win towarzystwa.

Rozmaito i niepewno zezna co do roty przy-

sigi, cigay si jednak tylko do póniejszych tumacze,

wymaganych od zeznajcych, wzgldem dnoci i ogól-

nego celu przypisywanego ich towarzystwu: albowiem

wszyscy odpowiedzieli zrazu sposobem jednozgodnym, e
przez t przysig sdzili si by obowizani do rozsze-

rzania ducha narodowego, i do gotowoci powicenia

si dla Ojczyzny.

Urzd publiczny opierajc si na rozmaitych innych

zeznaniach niepewnych, niejednakowych i niepoti^-ierdzo-

nych w ledztwie sadowem, przez indiikcy tylko usta-

no\\i zbrodni stanu; przypisa zamiary zbrodnicze mo-

wom i uczuciom , które wedug protestacyi stowarzyszonych

byy tylko patryotyczne. Lecz suszna jest tu wyzna, e
chocia nie móg dowie prawnie czynów, na myU atoli

SliKiuiacki liowstu::;.' I. _0
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i na yczenia stowarzyszonych rzuci podejrzenie i mocne

zarzuty, których wano potrzeba byo zgbi').

Wyraenia oskarone przez prokuratora jenerdl-

nego. — Opierajc si na brzmieniu przysigi, która oczy-

wicie zmienia si, a której tekst dosowny nie móg
by dowiedziony, prokurator jenerahiy ustanowi jako

faktum: e celem towarzystwa zwanego patryotycznem,

byo rozszerzanie i utrzymywanie narodowoci we wszy-

stkich czciach dawnej Polski, w zamiarze ahy te czci

z soh si kiedy poczyy, tudzie zapewnienie wolnoci

i niepodlegoci kraju. Oto jest znaczenie, które nada

wyrazom odrodzenie albo przyiurócenie ojczyzny, a które

przypuszcza, e si znajdowao wrzeczonój przysidze; —
i o ten to punkt ostateczny opierao si przewinienie

przypisywane zwizkowi.

') Uwaga W. Ksicia. — Sd sejmowy rozwijajc niej uwagi

swoje o rodzaju winy zwizku patryotycznyra zwanego, uwaa
sam czyn tajemnej przysigi za godny kary, poniewa, jak po-

wiada, jest ju przysiga wykonywana panujcemu i konstytucyi,

a ta czyni wszystkie inne zbytecznemi albo niebezpiecznemi. Za-

dziwi si potem sprawiedliwie mona, e sd ustanawia tutaj:

„e jedno sowo, e wyranie zagodzone albo opuszczone, moe nie-

„tylko i jak tego sprawiedliwo wymaga, powikszy lub zmniej-

„szy win zwizku, ale nadto cakiem j zatrze." Jakie to jest

to sowo, które w naturze przysigi mogoby zatrze win zwi-

zku patryotycznego i tajemnego? tego nie wiemj'. Jak wielora-

kie mog by modyfikacye, które mona byo przyj w rocie

przysigi, tak równie jest niewtpliw rzecz, e dya do ukry-

cia przed bacznoci rzdu , knowa zwizku majcego cel polity-

czny, róny od celu, jaki jest obowizkiem zwierzchnoci tolerowa

lub wspiera, Cel wic ten móg by jej szkodliwy, poniewa

móg by niebezpieczny porzdkowi rzeczy ustanowionemu. Pod

tym wlzgldem, spoeczno zagroona moga ciga tych, którzy

mieli udzia w zwizku, jako stowarzyszonycli dla dopenienia

nieprzyjaznego jej aktu. Jeeli szo o samo rozszerzanie ducha

naroclooego i przywizania do ojczyzny, które z reszt instytucye

królestwa popieraj, podobno do tego nie byo potrzeba ani ta-

jemnicy , ani przysigi.
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Sd przeto mniema, i do rzdu powinnoci jego

naleao roztrzsn prawdziwe znaczenie, jakie mie
mogy te rozmaite wyraenia i zdawao si nam , e w tej

mierze winnimy zda rachunek naszemu monarsze z opi-

nij naszycli i najgbszego naszego przekonania^).

Narodoivo. — Wszyscy oskareni i ich obrocy,

wyznajc jednozgodnie, e narodowo bya jedynym ce-

lem zwizku, odwoywali si dla usprawiedliwienia swego

do traktatu wiedeskiego. Uwaaj oni to dobroczynne

dzieo . p. cesarza Aleksandra, jako zapewnienie dane

mieszkacom dawnj Polski (takiej jak bya przed ro-

kiem 1772.) zachowania ich narodowoci, to jest: jako

*) Uwaga W. Ksicia. — Narodowo, do której s przywi-

zani Polacy, a która bya jednym z celów zwizku, nie moga
z ogólnego stanowiska by uwaana jako niewinna w obec pastw,

które na kongresie wiedeskim naleay do odbudowania Polski,

chyba w cisem znaczeniu zawartych w tej porze traktatów.

Wszelka rozcigo po za granic tych ustanowie naraaa nie-

wtpliwie Polaków na nieuznanie i na zgwacenie obowizków
czcych ich z waciwymi monarchami. Uwaga nad t nieza-

przeczon prawd ciga si zarówno do Polaków Galicyi , W. ks.

Poznaskiego i prowincyj litewskich; chcie za, jak to sd czyni,

z traktatu, który zawar cesarz Aleksander w Wiedniu, z wyrae
w mowach jego mianych na rozmaitych sejmach, i z organizacyi

jego litewskiego wojska, wnioskowa, e zdawa si upowania
nieznacznie midzy Polakami rónym rzdom podlegymi, gwa-
cenie przysig i zniewaanie praw, którym polegaj, jestto nieu-

uznawa wysokiej jego mdroci i staej szczeroci.

Co za do celu tvolnosci i niepodlegoci, do którego dy
zwizek, jeeli to si ciga tylko do zachowania porzdku rzeczy

ustanowionego w Polszcz, cel ten by dopiy, a do adnego ta-

jemnego zwizku nie naleao dawa mu legalniejszego i zupe-

niejszego rozwinicia. A jeeli przeciwnie, zwizek dy do

nadania tej loolnoci i tj iiepodlegoci obszerniejszego znaczenia

nad to, które istniejce traktaty wskazyway, cel ten oczywicie

móg by tylko osiguiony za pomoc ugod jmblicznych, które

zwizek nie by zdolny przywodzi do skutku, alboli te za po-

moc gwatownego wzruszenia, któreby zMizek podnieci.

23*
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prawo nazywania si cigle PolaJcami, i mienia repre-

zentacyi wraz z instytucyami narodowemi, pod jakiem-

kolwiek bd panowaniem si znajduj. Powiadaj oni,

e ten traktat w teme samem rozumieniu oznaczy ich

prywatne stosunki komunikacyi i handlu na caej obszer-

noci tego kraju.

Zgodnie wic z opini samego urzdu pubUcznego,

zdawao si sdowi , e ten cel niemia nic kary godnego.

Atoli prokurator jeneralny mniemia, e cel ten

w samem tylko królestwie móg by dozwolony, lecz e
stawa si zbrodniczym, skoro po za granic tego kraju

przechodzi; poniewa natenczas koniecznie zostawa

w zwizku z innym celem przypisywanym towarzystwu,

to jest: z poczeniem w jedno ciao wszystkich czci

Polski.

Wszake zdawao si sdowi, e ten wywód mógby
tylko by usprawiedliwiony stósownemi czynami i e na-

rodowo, ta dza widzenia Polaków pod wszelkiemi

rzdami, oceniajcych i zachowujcych dobrodziejstwa za-

pewnione im traktatem wiedeskim, zdawaa si by
sama z siebie zdoln do zajcia i zainteresowania umy-

sów, bez adnych dalszych widoków, któreby j w po-

dejrzenie podaway waciwym rzdom, któreby si im

niepodoba lub zastraszy je mogy.

Bez tych czynów, myl oskaronych moga tylko

by uwaana jako proste yczenie, którego z reszt szu-

kah apologii:

1. w wyraeniach traktatu wiedeskiego, którym N.

Cesarz Aleksander zachowa sobie moc nadania królestwu

wewntrznej obszernoci jak za stosown by uzna;

2. w wyraeniach mów królewskich mianych na roz-

maitych sejmach;

3. w poczeniu wojska htewskiego pod rozkazami

dostojnego wodza naczelnego wojsk polskich, które stay

si wspólnemi obu tym wojskom.
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Wszystkie te uwagi nie dozwoliy sdowi znajdywa

zbrodniczój dnoci w sowach te yczenia w}'raajcych,

chocia nie móg za wolne od nagany uwaa myh zda-

jce si wyprzedza wol monarchy, który sam jeden

moe co wyrzec w tej materyi.

Wolno i niepodlego. — Wyrazy wolno i nie-

podlego, które byy take zaskarone przez prokura-

tora jeneralnego, powinny byy take z kolei by rozwa-

one we wszellviem jakie mog mie znaczeniu.

W prawdzie te dwa wyraenia s zaprzeczone w zna-

cznej liczbie zezna co do przysigi, a urzd publiczny

nie utrzymuje aby si koniecznie miay znajdowa w jej

rocie; lecz utrzymuje z drugiej strony, e gdyby nawet

nie znajdoway si w niej , zbrodnia nie byaby mniej dowie-

dziona pewnemi innemi w}Taeniami teje samej przysigi.

Jednakowo, pomimo wszystkich tumacze jakim

te dwa sowa ulegy ze strony prokm^atora jeneralnego,

sd nie móg podziela zdania jego
;
poniewa potrzebaby

byo dowie, e celem towarzystwa byo zmienienie obec-

nego stanu rzeczy, to jest targnienie si na dynasty

i na konstytucy. Rzeczywicie na tych gównych zasa-

dach spoczywa ivolno i niepodlego królestwa. Tar-

gn si na pierwsze, jestto niepochybnie drugie obala;

jedno i drugie poczone jest nierozdzielnym wzem;
a yczenie wolnoci i niepodlegoci narodowj, wedug
tego jak nas upewniaj wyraenia dostojnego zaoyciela

królestwa polskiego*) jednocz si w oczach sdu z uczu-

*) W mowie przy zamkniciu sejmu 1818 roku: „pamitaj-

cie, e ta sama Ojczyzna wyniesiona do godnoci wolnego i nie-

podlegego pastwa, ma na was zwrócone baczne oko w zakresie

waszych prywatnych i domowych stosunków."

AV mowie przy otwarciu sejmu 1820 roku: „Pokacie waszej

Ojczynie, e ukrzepieni w Avaszych uczuciach, w waszych zasa-

dach i dowiadczeniu, umiecie zachowa pod opiek praw spo-

kojn niepodlego , 'wolno nieskaon i t. d."
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czuciami powicenia si monarsze, braterstwa dla Rossyi,

uszanowania dla konstytucji i posuszestwa prawom: a to

dopóki aden dowód czynu, nie ustanowi przez inne za-

stosowanie tych sów winy zaskaronych.

Odhudoivanie ojczyzny. — Co do wyrae odbudo-

wanie czyli restaurowanie Ojczyzny, na które prokurator

jeneralny, biorc je za dowiedzione, stara si szczególniej

zwróci uwag sdu, utrzymujc e same jedne dosta-

teczne byy, bez adnego innego dodatku, do ustano\Nie-

nia zbrodni stanu — w tyra wzgldzie obrocy równie

jak oskareni odwoywali si do sów wiekopomnej pa-

mici cesarza Aleksandra, wyrzeczonych nie jednokrotnie

w obecnoci sejmu, ju gdy pobudza usiowania repre-

zentantów, ju gdy im czyni zarzuty; — do sów, które

znamionuj mdro i dobro niewypowiedzian:

„Jeszcze kilka kroków kierowanych roztropnoci

„i umiarkowaniem, oznaczonych zaufaniem i prawoci,

„a staniecie u celu waszych i moich nadziei." (Mowa

przy otwarciu sejmu 1820. roku).

„Zapytajcie sumienia waszego, a wiedzie bdziecie,

„czyU w cigu waszych obrad oddalicie Polszcz wszy-

„stkie usugi, których si spodziewaa po waszej mdro-

„ci; albo te czyli przeciwnie, uwiedzeni zudzeniami

„zwyczajnemi za dni naszych, powicajc nadziej, któ-

„rby zjcia przezorna ufno, nie opónihcie postpu

„dziea odhudoiuania waszej Ojczyzny." (Mowa przy zam-

kniciu sejmu 1820. roku).

Sd nie móg uwaa za obc sprawie , tak wielkiej

powagi; widzia owszem, e zwizkowi innych prowincyj,

mogli byU czerpa jeszcze ywsz dz korzystania ze

wszelkich dobrodziejstw zapewnionych królestmi przez

tego wspaniaomylnego monarch, a wyraenia odbudo-

wanie, resauracya Ojczyzny cierpicej, nie nabieray

wicój wagi jak poprzedzajce, poniewa równie jak tamte,

nie byy poparte adnym czynem , któryby winy dowodzi.
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Wreszcie najwaniejsza uwaga, która niedozwolia

sdowi przyj, wzgldem wszystkich wyej wspomnianych

wyrae, tumaczenia jakie z nich czyni prokurator jene-

ralny, bya ta: e jak wyj miaem zaszczyt nadmieni,

nic nie pokazyw^ao aby byy nieodczn czci przy-

sigi, której dokadna rota nie moga by dowiedziona^).

Zebranie iv tre ogólnej hwestyi. — Nie mona tego

za czsto powtarza (a sd znalaz w tej pewnoci na-

gi'od swych prac mozolnych), e myl zbrodnicza oder-

wania si od bera W. C. K. Moci nie bya w zamiarach

zwizku; adne zeznanie, aden dowód nie objawia, a tyra

bardziej me dowodzi, aby dza tak zbrodnicza niewdzi-

cznoci i obkania, zerwania witych zwizków cz-
cych Polsk z dostojnym jej dobroczyc i stracenia w nim

podpory i opieki, kiedykolwiek si zjawia, nawet przy-

padkowo w umysach osób najmniej rozwanych z caego

zwizku.

Jeeli uyte byy wicej zbrodnicze i nieprzyzwoite

wyrazy, ladów ich znale nie mona, chyba w epoce

przed rokiem 1822. i to midzy zwizkowemi, którzy nie

s stawieni przed sdem, którzy albo byli uwolnieni po

zoeniu swych zezna, albo którzy nie mieli adnych

stosunków z oskaronymi dzisiaj , a którzy w czci byli

Polakami ksistwa poznaskiego.

Wprawdzie ksi Jabonowski sam jeden uy wy-

razów któreby mogy^ poda w wtphwo zamiary zwi-

') Uwagn W. Ksicia. — Musieli czonkowie sdu sejmo-

wego daleko zaj w swem uprzedzeniu, kiedy znaleli w mowach
zaoyciela królestwa polskiego pobudk do zamieszek, do wzgardy

praw, i kiedy z nich wywiedli wniosek, i zmary cesarz i król

wiekopomnej pamici, móg upowania Polaków do przywa-
szczania sobie, za pomoc skrytych i nielegalnych rodków, tego

co niesdzi, aby móg im udzieli w caej rozcigoci wadzy
swojej, i aby im dawa pozna, e yczenia tolerowane, mog
by bezkarnie osiguione nieprawemi czynami.
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zkowych, gdyby wyrazy te nieday sie zatrze mnóstwem

zezna uczynionych w duchu i znaczeniu wcale od-

miennm. Lecz ksi Jabonowski, aby sobie nada
wicój powagi w obec deputowanych rossyjskich, z wa-
snego swojego natchnienia gra rol deputowanego pol-

skiego w Kijowie, chocia wcale do tego nieby upo-

waniony.

Wreszcie towarzystwo hossynierów, zwane patryoty-

cznm, w caym cigu lat czterech (1821— 1825) nie-

miao realnie adnj dziaalnoci, któraby moga win
jego czonków powikszy; a wszystko koczyo si na

pojedynczych przyjmowaniach i na niewielu skadkach

(Uczc ju w to skadki templaryuszów) niedostatecznych

nawet do udzielenia pomocy licznym czonkom w nie-

dostatku.

Komitet ledczy w raporcie swoim, równie jak pro-

kurator jeneralny w swoim pozwie, uznali t nieczynno,

która nadawaa zwizkowi byt niezupeny i zaledwie

tlejcy '«).

Niebezpieczestwo towarzystw tajemnych. — Lecz

chocia celem byo zwizku wywiera tylko wpyw mo-

ralny i powolny, niesprzeciwiajcy si obowizkom pod-

danych WCKMoci, pewna jest atoh, e sd by przy-

muszony nieokazywa si wyrozumiaym tam, gdzie na

'") Uwaga W. Ksicia. — Jeeli ay odkryciach i zeznaniach,

poczynionych pod wzgldem dnoci i celu zwizku patryotycz-

nego i tajemnego, nic niemoe nas skoni do ustanowienia, ja-

koby mia bezporednio na celu zbrodnicz myl oderwania Polski

od bera W. C. K. Moci, z drugiej strony nic take nie upo-

wania do twierdzenia jakoby spiskowi ze rodków poczenia
wszystkich cz:'i Polski, wyraz'nie oderwanie jej od Rossyi wyjli.

Co do nieczynnoci zwizku w cigu czterech lat od 1821. do

1825. , lubo to zwolnienie w pracach byo uznane przez Prok. Gen.,

niemona atoli tego przytacza na obron w biegu bdcej sprawy,

która ma na celu nie ciganie caego zwizku, ale tylko samych

osób zaskaronych.
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podobny wzgld niezasugiway prawdziwe bdy zwi-

zkow7ch.

Nieukrywa on przed sob szkodliwych skutków dla

narodu, gdyby niepooono tamy zapalonym imaginacyom,

rojcym sobie pretensy uszczliwienia kraju za pomoc
tajnych zwizków.

Sd podziela w tym razie zdanie urzdu publi-

cznego, e podobne zwizki tylko szkodliwemi by mog
dla lvi'aju, w którjm si tworz; e s najczciej za-

rodem zamieszania, nieporozumie i nieszcz, e pod-

kopujc albo niszczc zaufanie monarchów w ludach

im podlegych, nie tylko nie s zdolne przynie no-

wego dobra, lecz nadto zagraaj dobremu bytowi istnie-

jcemu ").

Stopie winy zwizku cwanego patryotycznym. —
Chocia wic sd niemóg mie pewnoci legalnej o do-

sownj osnowie roty przysigi, uzna jednak za rzecz

nieulegajc wtpliwoci, e bya przysiga; a ten jeden

czyn, na którym prokurator jeneralny niesdzi za sto-

sown oprze si dostatecznie, mia ju w obliczu sdu
charakter przewinienia. Przysiga tajemna moe mie
na celu najchwalebniejsze i najpoyteczniejsze rzeczy, a je-

dnak bdzie godn ukarania, poniewa jest ju przysiga

") Uioaga W. Ksicia. — Sd sejmowy ustanawiajc, e ce-

lem zwizku byo wywiera wpyw moralny i powolny, który nie

by przeciwny obowizkom poddanych W. C. K. Moci , ustana-

wia potem jako faktum, to coby byo cigle wtpliwem
,
gdyby

cise badanie nieokazao oczywicie, e czonkowie zwizku, zbie-

rajc si w celu tajemnym politycznym wbrew chciom rzdu,

i czc si przez przysig uwaczajc pyzysidze poddajcej ich

zwierzchnoci panujcej , istotnie uchybili obowizkom poddanych.

Lecz t istot czynu któi'by atwo byo sdowi sejmowemu wj-

czerpn z bestronnego roztrzauienia rozlicznych akt komitetu

ledczego, usuwa on przy kadej sposobnoci, w zamiarze podda-

nia swego przekonania formom, od których go urzdzenie z 6/18

Kwietnia uwalniao.
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wykonywana panujcemu i konstytucyi, a obok nij wszel-

kie inne staj si§ zbytecznemi lub niebezpiecznemi.

Czu wic sd, e sekret zwizkowych niestanowi

samj ich winy, i e wina ta znacznie stawaa si wi-

ksz przez to, e ich towarzystwo miao swoje przy-

sig, dotykajc przedmiotów zachowanych wycznie
dziaaniu rzdu, i dozorowi wadz uznanych i postano-

wionych przez konstytucy.

Uznajc zupenie stopie winy, która wymagaaby
uycia zbawiennj surowoci, celem przytumienia na

zawsze skonnoci (jakkolwiek niepodobnej) do popada-

nia na nowo w dawne przewinienia — niemóg atoli sd
oprze si oczywistoci, e zwizek zwany patryotycznym

niczego ani nie popeni ani zamierza popeni coby

mogo by odniesione do zbrodni stanu, jakiój daje de-

finicy art. 67. naszego kodeksu karnego.

Znaki rozpoznawcze, któremi j prawo cechuje, nie-

napotykaj si w istnieniu zwizku zwanego patryoty-

cznym; napróno szuliano w kodeksie karnym królestwa

przewinienia i kary, któreby trafnie odpowiedziay wyo-

braeniu jakie powzito o rodzaju winy zwizku.

Widzia si wicsd przymuszonym trzyma si artyku-

ów 277. i 278. cigajcych si do zakazanych towarzystw.

Odwoujc si atoli do nich, mniema, i cise wi-
zienie przez wicój jak dwa lata, które ju wytrzymali

oskareni, byo obostrzeniem z ich wasnej winy ci-
gnionem, chocia znacznie przechodzio czas prawem

zakrelony, stosownie do kary którejby mogli ulega we-

dug karnego kodeksu królestwa: z drugiój znowu strony

mniema sd, e to wizienie ju wytrzymane, mogo go

skoni do ziiienia rzeczonej kary podug przepisów

prawda do najkrótszego terminu '2).

") Uwaga W. Ksicia. — Prokurator jeneralny w 3. sekcyi

I. czci swego aktu oskarenia, cytuje te rozporzdzenia 67 arty-

kuu kodeksu karnego królestwa, dajce definicy zbrodni stanu

:



363

Odddzielna kwestya o unoszeniach si ze zwizkami
RossycDL — ZostaAYalo jeszcze sdowi \\7rzec o zno-

szeniu si ze zwizkami rossyjskiemi, o które obwinieni

byli niektórzy czonkowie zwizku.

Sd musia nasamprzód rozpozna czyli cay zwi-
zek móg by odpowiedzialny za kady czyn popeniony

lub za kad opini objawion przez jednego ze swych

czonków, tak jak to chcia ustanowi prokurator jene-

ralny w swojm zaskareniu.

W skutku tego co byo dowiedzione w aktach pro-

cessu o nieczynnoci i braku zupenym organizacyi to-

warzystwa, sd niemóg go uwaa za solidarne: lecz

uwaa kadego czonka jako osobicie odpowiedzialnego

za wasne swoje czyny.

Rzeczywicie aden z nich nieotrzyma szczególnego

upowanienia od zwizku zwanego patryotycznym, i nie-

móg otrzyma, ani nawet móg wyobrazi sobie, e
sprawowa w nim jak wadz sposobem tradycyjnym,

gdy aden z czonków mniemanego komitetu central-

nego, który sam jeden po scenie na Bielanach ujrza si
by obdarzonym pewnym rodzajem wadzy, niemia (po

Zbrodni jest stanu M-szclki bunt, którego bdzie celem:

a) zmiana dynastyi panujcej,

b) obalenie rzdu krajowego,

c) obalenie lub zmiana konstytucji królestwa,

d) wszelki spisek dcy do cignienia z zewntrz na kraj

jakowego niebezpieczestwa, albo powikszenia niebez-

pieczestwa, któremby kraj by zagroony.

Wedug wszystkiego co dotd byo wyoone nicmona nie-

ranieraa, aby zwizek tajemny niemia sobie wyranie wskaza
zakres swoich ycze jednego z powyej oznaczonych zamachów;
cel ten atoli nie jest wyranie objty w rozszerzeniu i dopiciu
zupenem zamiarów jego, narodowoci, odbudowania ojczyzny,

wolnoci i niepodlegoci w nieokrelonem i nieoznaczonem rozu-

mieniu, jakie przywizywa do nich, i zaprzeczy niemona, aby
w tej mierze zaskarenie prokuratora jeneralnego, nie stosowao
si do stanu winy oskaronych.
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roku 1821.) stosunków z osobami oskarzonemi o sty-

czno ze zwizkowemi Kossyanami.

Co do tych wic pozostawao nam tylko zgbi,
stosownie do przepisów prawa, jakie by mogy powody

takowego zblienia si, a wiadomoci w tej mierze szu-

kalimy w odpowiedziach oskaronych.

Od roku 1822. zaczy biega pogoski, e duch

niespokojny i rewolucyjny panowa w wojsku rossyjskióm;

niektóre osoby przybye z Litwy i Ukrainy byy tm
przelknione, i mówiy e aby si nieskompromitowa

przymuszone byy unika towarzystwa oficerów rossyjskich.

Rewolucye w Hiszpanii, Neapolu i Piemoncie po-

przedziy t epok, a gazety napenione byy uwagami

i aktami urzdowemi o istnieniu zwizków tajemnych

w rónych krajach Europy. Zblienie do siebie tych

okolicznoci dozwolio naturalnie kilku czonkom towa-

rzystwa wyprowadzi ztd wniosek, e i Rossya tego

samego wpywu dowiadczaa; lecz e niepodobna byo

aby rzd, który zgodnie z inuemi mocarstwami zdawa

si zwraca ca swoje uwag na ten przedmiot, nie-

mia by wiadomym tego, co tyle ust bezustannie po-

wtarzao.

Pogoski te tak dugo rozchodzce si i coraz no-

wemi zasilane, wzbudziy w niektórych czonkach war-

szawskiego zwizku ciekawo dowiedzenia si z wi-

ksz nieco dokadnoci, jakiego rodzaju zarodki nie-

spokojnoci krzewiy si w wojsku rossyjskim, i w jaki

sposób omielali si mówi oficerowie tamtejsi; cieka-

wo nierozsdna i szkodliwa, która, jak to dobrze uwaa
prokurator jeneralny, niemoga do niczego dobrego do-

prowadzi, poniewa albo musiaa by bezskuteczn,

albo tó moga przywie do odkry, które stawiay tych

co do nich doszli w okropnj alternatywie zostawania

donosicielami, albo wystawienia si na podejrzenie zbrodni

surowo karanj prawami.
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Zwróciwszy myl ku temu, co byo M^ej dowie-

dzione, zastanowiwszy si nad duchem zwizku zwanego

patryotycznym, nad celem jego utworzenia, nad zupe-

nym braldem regularnej eksystencyi, który go cechuje,

uzna potrzeba, e jest wbrew przeciwnm wszelkiemu

podobiestwu do prawdy, aeby jeden z czonków tego

zwizku, mia z wasnego tylko natchnienia, bez a-
dnego upowanienia i wbrew celowi i duchowi zwizku

prawie rozerwanego, stara si wchodzi w stosunki

zbrodnicze i tak przeciwne dobru Polski! Dla tego pe-

wne to jest faktum, e obwinieni chcieh tylko powzi
wiadomoci o zwizkach rossyjskich, nie za czy si

z niemi.

Lecz prokurator jeneralny wnosi, e dno i y-
czenie zwizku warszawskiego, zmierzay do poczenia

si i dziaania wspólnego ze zwizkiem rossyjskim.

Ogó atoli zezna cigajcych si do tego przed-

miotu, otrzymanych ju przez ledztwo sdowe, ju drog
administrac}jn , dowodzi, e prawdziwa dno ki\ku

zwizkow}xh nigdy niezmierzaa do uwaania sprawy

Rossyan za wspóln sobie, ani te do pomagania im

w dopiciu ich zamiarów, lecz jedynie do zgbienia przed-

miotu ich wasnej obawy, i do wynalezienia sposobów

zasonienia si od nij. W stosunkach zaledwie rozpo-

cztych, ani z jednej ani z drugiej strony niebyo ani

szczeroci ani zaufania; a jeeh z jednj strony niemona

zaprzeczy aby Rossyanie niemieli mocno si stara wci-

gn Polaków w zakres swego dziaania, równie jest

rzecz oczywist, podug akt processu, e ci ostatni

zawsze si lkali by wcignionemi w ich zamiary, i e
stale chcieli nieczy si z nimi ").

") Uwaga W. Ksicia. — Zgodzi sie mona na to rzeczy-

wicie, e denie i chci zwizku warszawskiego nie miaJy na

celu poczenia si i wspólnego dziaania ze zwizkiem rossyjskim,

pomimo tego e ksi Jabonowski i Krzyanowski w rozmo-



366

Sprawy osób. — Wyrok zoony W. C. K. Moci
zawiera wyldad powodów, które skoniy sd do wyrze-

czenia o kadym oskaronym. Niewiele bd mia co

doda lub powtórzy o tyci powodaci w niniejszym

raporcie. ii

Sd biorc pod rozwag czyny cigajce si do

kadego nastpnie oskaronego, potrzebowa tylko upe-

wni si:

1. Czyli byo dowiedziono e by rzeczywicie czon-

kiem zwizku patryotycznym zwanego, albo innego ja-

kiego towarzystwa; i

2. Czyli nieprzesta do niego nalee i by w niem

czynnym nawet po ogoszeniu postanowienia z dnia 16.

grudnia 1821. roku przez namiestnika królewskiego, za-

kazujcym wszelkie tajemne zwizki w królestwie.

Oskareni uniewinnieni. — Trzój oskareni zostali

cakiem uniewinnieni co do tego punktu zaskarenia:

hrabia Sotyk, Zabocki i Zauski; dwaj ostatni, ponie-

wa sd niemóg si przekona, aeby okolicznoci które

ciwilowo tylko postawiy ich w stosunkach z kilk czon-

kami zwizku, mogy sprawiedliwie kaza ich uwaa
jako zwizkowych: pierwszy za z powodów nastpujcych:

1. Akta processu nieokazuj ani dowodów ani po-

lak, aeby hrabia Sotyk mia by kiedy czonkiem

zwizku

;

2. Przypuszczenie e by wybrany czyli uznany za

naczelnika tego zwizku, równie byo bez dowodów;

3. Upewniono si, e stosunki hrabiego Sotyka z wiel

wach z kilku czonkami tego ostatniego, upowanili ich do cie-

szenia si tem; zdaje si jednak by pewnem, e zwizek polski

mia na uwadze, i rozwinicie si i postp zwizku rossyjskiego

mogy kiedy wesprzy cele pierwszego , i w temto rozumieniu

postanowi nicutrudza jego dziaa, a uwaga ta nie jest bez

wtpienia tej natury aby miaa zmniejsza jego win w obliczu

prawa.
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zwizkowymi niemiay w pocztku iuiiego powodu prócz

obawy wynikój z processu i z losu jaki spotka uka-
siskiego, równie jak chci zaradzenia si starca, w któ-

rym zaufanie pokadali, co mieli czyni, aby wyj z przy-

krego i niebezpiecznego pooenia w któróm si ujrzeli.

4. Wreszcie, rady hrabiego Sotyka zawsze i stale

miay za cel, zachcenie radzcych si go, aby byh spo-

kojni, aby odtd zaniechali wszelkich nowych przyjmo-

wa czonków, i aby starah si zatrze lady zwizku

przez rzd zakazanego.

Stopie cikiego przewinienia, które mogo nadto

ciy na kadym z oskaronych, pod wzgldem stosun-

ków jakie niektórzy zwizkowi niieU ze zwizkiem ros-

syjskim, zostawa tym sposobem zawsze punktem gó-

wnym który musia zajmowa ca uwag sdu '*).

Krzysanoicshi. — Prokurator jeneraluy stara si

ustanowi we wnioskach swoich co do Ki'zyanowskiego,

e ten oskarony powinien by uwaany za wspólnika

zbrodni zwizku rossyjskiego. Lecz z zezna Krzya-

nowskiego, a nawet z zezna zbrodniarzy rossyjskich

") TJioaga W. Ksicia. — Jeeli moua to przyj, i Zabo-

cki i Zauski mieli tylko tak chwilowe zetknicie si ze zwizkiem,

e nieraona byo waciwie uwaa ich za czonków jego, nie-

mona take i tego spuszcza z uwagi, e hrabia Sotyk, wedug
zeznania innych zwizkowych, z którymi zostawa w stosunkach,

uwaany by jako czowiek, który podzielajc ich zamiary, spo-

sobniejszy by, przez wzgld na swój wiek i dowiadczenie, do

kierowania ich swemi radami , i pod tym to raczej wzgldem , ni-

eli pod wzgldem attrybucyi zwierzchnoci szczególnej, uwaa
go zwizek za swego naczelnika. Zgoda na to, i rady te zalecay

roztropno i wzgldno; lecz jeeli miay ich zachca do od-

stpienia swych zasad, wtenczas tenby okazay skutek, i czon-

kowie zwizku byliby zaniechali wszelkich zamiarów politycznych

;

w razie za ich bezskutecznoci, hrabia Sotyk byby zapewne

usiowa zerwa przynajmniej wszelkie stosunki tego rodzaju

z ludmi , którzy postanowili by wytrwaymi w swoich zasadach,

w zasadach których bdno i niebezpieczestwo on im wskaza.
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przytoczonych w uwagach wyroku, dowiedzionym byo,

e sposób zachowania si i wyraania tego oskaronego

w jedynj rozmowie, o któr jest obwiniony, wcale nie-

mogy by uwaane za jedno z zachceniami i obietni-

cami: i e gdyby mona byo przypuci, e ta rozmowa

miaa jakowy wpyw na ducha zwizkowych rossyjskich,

to naleaoby raczj ztd wnie: e niewielka skoro,

któr postrzegU w Krzyanowskim, w uprzedzaniu myU
snujcych si im w gowach, i zapa z jakim wstrzymy-

wa ich od wszelkich dalszych zwierza, powtarzajc

maksym, z którj Polacy lubi si szczyci, porównywa-

jc si z innemi ludami, mogy by wicj powodami do

odstraszenia ich od przemyliwanj przez nich zbrodni,

nieli do suenia im za podniet.

Kzeczywicie , z akt si dowiadujemy e przez cay

rok po tój rozmowie, zwizkowi rossyjscy, nietylko nie-

byli zapewnieni o zamiarach zwizku warszawskiego i nie-

wierzyli w jego wspódziaanie, ale owszem lkali si

aby ich zwizku niewydali Polacy, przywizani do zasad

monarchicznych , równie jak do osoby Jego Cesarzewi-

czowskij Moci W. ks. Konstantego '5),

") Uwaga W. Ksicia. — Oo do maxymy Polaków pod wzgl-

dem ich królów, o której wspomniano tutaj jako powtórzonej

przez Krzyanowskiego i Bestuewa, w rozmowie któr z sob
mieli , wypada uczyni uwag , e oficer ten niemiaby sposobno-

ci objawi tej maksymy, gdyby ta sposobno niewynikna ze

wzajemnych zniesie si i zwierza, które widzia si obowiza-

nym Bestuew uczyni jemu, a które dotykay samego przed-

miotu skaniajcego te dwie osoby do wzajemnego porozumienia

si co do nadziei i rodków dwóch zwizków, rossyjskiego i pol-

skiego: co ukazuje zreszt, i Krzyanowski wicej przywizywa
wagi do tych zwierze, nieli sd sejmowy zdaje si przypuszcza,

jest to,' e w skutku tego porozumienia si postanowiono wza-

jemnie, dostarcza sobie wiadomoci o postpie dwóch zwizków,

i pewn jest rzecz, e Gródecki wybrany by za porednika tych

kommunikacyj.
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O nieivyjaivieniu. — Ki^zyanowski atoli rozmawia

by z dwoma oficerami rossyjskiemi przekonanymi pó-

niej o zbrodni stanu; zaniecha wyjawi stosownie do

obowizku swego, tego co zaszo midzy nimi; a ten

jeden czyn powinien go kaza uwaa za winnego , stoso-

wnie do artyk. 73. kodeksu karnego, o którego brzmie-

niu sd mia usprawiedliwi swój wyrok.

W. C. Iv. Mo raczysz powzi z wyroku, jaki zbieg

rozmaitych dowodów i jakie artykuy prawa przymuszay

sd do oznaczenia cisego stopnia winy i kary Iirzya-

nowskiego.

Uzuahmy nasamprzód, e gdyby byo dowiedzione

i Kyzyanowski otrzyma z'\^ierzenie si o knowanym

zamachu na wit osob monarchy dobroczycy narodu

i na jego dostojn rodzin, nicby go uchi-oni nie mogo
od zbrodni niewyjamenia.

Gbsze rozpatrzenie si w aktach okazao, e w roz-

mowie, o któr jest obwiniony lirzyanowski , niebyo

kwestyi o tych okropnych zamysach. By moe i
dwaj w rozmow wchodzcy Rossyanie, mieli zamiar mó-

wi mu o tm, lecz Krzyanowski w czas im przerwa,

aby si niczego niedowiedzie w tej mierze, i niechcia

wicej sucha uniesie ich zbrodniczego zapau. Zezna-

nia ksicia Jabonowskiego potwierdzaj to faktum; do-

wodz bowiem, e Ivrzyanowski mówic mu o swój roz-

mome zaraz wanie po niej, ani sowa mu niepowie-

dzia o tych krwawych zamiarach, czegoby pewnie nie-

omieszka uczyni, wediig wasnych sów ksicia Ja-

bonowskiego, gdyby mu najmniejsz o tem ucz}Tiiouo

wzmiank. Ivsie Jabonowski przyznaje nadto, e w dru-

gij rozmowie, któr on sam mia rokiem póniej z Pe-

stlem, a na której wiele szczegóów byo objawionych

z wiksz ni pierwej miaoci i otwartoci, ten ohy-

dny przedmiot niewytoczy si jednak na stó, co zdaje

si by przekonywajcym dowodem, e niemóg by trak-

MochnacKi powstanie I. Ji'±
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towany w pierwszej rozmowie, daleko mniój szczerej,

mniój poufaj, a któr, akta okazuj, jako niemajc

w oczach rozmawiajcych osób adnego rodzaju wanoci
ani autentycznoci, jakto przywiadcza take zeznanie

ksicia Jabonowskiego '6).

Okolicznoci zwalniajce 'wine. — Co si tyczy pro-

jektu zamienienia Rossyi w rzeczpospoht, projektu sza-

lonego, który obszerno la-aju, obyczaje i naogi mie-

szkaców, opinije i skad rozmaitych klass ludu, czyniy

zupenie miesznym, i wcale niepodobnym do wykonania,

usiowano w obronie Ivrzyanowskiego ustanowi:

1. e termin lat piciu po upynieniu dopiero któ-

rego miano rozpoczj wykonywanie projektu, tego by ro-

dzaju, e Ivrzyanowski móg sdzi i przed jego up}^-

nieniem nieroztropno i eksageracya zbrodnicza takich

mów, uderzy w oczy tych nawet którzy je prowadzih, lub

e nieuniknie bacznoci nad wszystkiem czuwaj,cj policyi

:

2. e zatóm nielkajc si adnych prdkich skutków,

móg Krzyanowski mniema, i na ten raz jest wolny

od zaskarenia rozmowy, której nieatwo móg by do-

wie, przeciwko wiadectmi dwóch osób majcych wspól-

ny interes odparcia takiego zeznania;

3. wreszcie, e niemóg rzeczywicie unikn niebez-

pieczestwa ujcia za oszczerc, niemajc drugiego przy-

najmnij wiadka, i obszerniejszych i pewniejszych wyzna
o wykonaniu wszystkich zbrodniczych projektów;

4. Jedyny, jasny i pewny, lubo zupenie mieszny

1*) Utoaga W. Ksicia. — Raz ustanowiwszy za rzecz pewn
naleenie Krzyanowskiego do zwizku patryotyczuego warsza-

wskiego i do stosunków ze spiskowymi Rossyauami, pokazuje si

e dla niego wynikn rodzaj przewinienia który niedozwala wy-

prowadzi bezporednio wniosku nieioyjaioienia., albowiem odkry-

cie w jego pooeniu byoby tylko odkryciem wasnej winy. Ja-

ko prokurator jeneralny uczyni wniosek wzgldem odlegej zbro-

dni stanu, a niewyjawieuie uwaa w tej mierze jako podrzdnts.
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projekt uczyniony Ki-zyanowskiemu, by, przeszkodzenie

J. Cerzowiczowskiej Moci, aby na czele litewskiego kor-

pusu nie poszed w swoim czasie przeciwko nowej rzeczy-

pospolitej ; lecz Krzyanowski zachowujc milczenie w tej

mierze, mniej móg jak w czem innem przewidywa

szkodliwe skutki: dowiedzia si bowiem zarazem, i w'oj-

sko litewskie byo zupenie czyste od podobnych wpywów.

Akta i zeznania Krzyanow^skiego okazuj i nie mia ni-

gdy poprzednio uoonego zamiaru wejcia w stosunki z Ros-

syanami, lecz e nastpnie tylko wcigniony w nie zosta.

Znaleziono tam równie lady, e zaraz od pocztku

rzeczonej rozmowy, uczu wasne niebezpieczestwo, e
nie przesta odtd aowa swego bdu i usiowa wjj
z niebezpiecznego pooenia, w którem si postawi.

Myl mienia kogokolwiek w Kijowie coby móg da-

wa wiadomo o tem co si dzia bdzie midzy Ros-

syanami, bya powzita midzy ksiciem Jabonowskim

i Ki-zyanowskim jeszcze przed rozmow tego ostatniego

;

niechcia
,
jak mówi

,
przywie tego do skutku i ze wstr-

tem tylko na jednym koncercie przedstawi dwom zwi-

zkowym rossyjskim Gródeckiego, który ostrzeony zarazem

od niego, aby si mia na bacznoci z temi osobami,

rzeczywicie nie wszed w adne z Rossyanami komuni-

kacye i nie da adnj informacyi o ich dziaaniach.

Tak mao wiedziano w tej mierze , e ksi Jabo-

nowski jadc do Kijowa w roku 1825., na nowo chcia

powzi wiadomo o tem co mówiU i zamylah mal-

kontenci wojskowi.

Ksie Jabonowski raz tylko jeden mówi Krzya-

nowskiemu o swojem widzeniu si z Pestlem, i to w bar-

dzo krótkich sowach, w aktach processu nie masz a-
dnego rodzaju ladu, aeby po tej rozmowie krótkiej

i przypadkowej , ksi Jabonowski i Ki'zyanowski mieli

si w tj materyi znosi; okoliczno bardzo wana i nie-

podobna do pogodzenia z przypuszczeniem wywiedzionym

24*
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przez prokuratora jeneralnego z innych zezna ksicia

Jabonowskiego, e wtedy rzeczywicie szo o poczenie

dwócli zwizków i o denie wspólne do jednycli celów.

Sd przeto mniema, e podug akt przytoczonych,

postpek Krzyanowskiego nie okazywa rozmylnego za-

miaru zbrodni, ani w pocztku gdy tene przysta na

widzenie si ze zwizkowemi Rossyanami, ani póniej

kiedy nie kwapi si z ich oskareniem; lecz przewini

jedynie nierozwan saboci, i si da wcign.
Dowiedziono jest albowiem, i po tj jedynój rozmowie

na pocztku 1824, roku , Krzyanowski stale unika wszel-

kich stosunków z Rossyanami, nie przestawa powtarza,

doradza, nalega przy kadej zdarzonej sposobnoci, e
nie naleao si wstrzymywa od wszelkich z nimi sto-

sunków, do czego sam dawa przykad ").

Gtboka sprawiedliwo i przenikliwo W. C. K. Moci,

dostrzee, jeeh raczysz N. Panie przebiedz uwagi wyroku,

i y^niemjjaivieniu zbrodni, które na Krzyanowskim ciy,

okohcznoci zwalniajce win i dowody oskarenia, prze-

ciwko którym prawo mocne wyczenia wskazuje, tak

si przewaaj na wzajem, e sd uznajc faktum

potpiajce, nie móg je znale odpowiedniem karze

oznaczonej artykuem 73. kodeksu karnego, i musia,

podug przepisów procedury w podobnych wypadkach,

uciec si do kary nadzwyczajnej (§ 391. procedury) '^).

^'') Uwaga W. Ksicia. — Nieszo w tej sprawie gównie

o niewyjawienie, jak to okazaue zostao poprzednio ze wzgldu
ua Krzyanowskiego ; wszystkie wic okolicznoci zwalniajce win
niemog mie ani wagi ani skutku. Poniewa, aeby byy oce-

nione w interesie obwinionego
,
potrzebaby aeby aden inny wy-

stpek niemóg by zadany, a to dla tego, e w tym tylko razie,

okolicznoci te przyjte przez sam sd sejmowy, nabrayby cha-

rakteru zwalniajcego win, któr im sd usiuje nada.
'") Uwaga W. Ksicia. — Gdy wszystkie uwagi cigajce

si do tych okolicznoci, s powyszym wykadem obalone, za-

stosowanie prawa nieraoe mie w tej mierze miejsca.
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Inni osharseni s oczyszczeni z zarzutu nieivyja-

wienia. — Co do wszystkich imiych obwinionych, których

prokurator jenerahiy uzna za rzecz stosown, poczy
w jedno oskarenie, abo wspóhctwa ze zwizkowymi

rossyjskiemi, albo niewyjawienia tego co o tern spónictwie

wiedzieh, nie zdao si sdowi aby mogli by potpieni

pod którymkolwiek z tych tytuów.

Co si tyczy wspólnictwa, wszellde tumaczenie zdaje

si by zbytecznym; co do niewyjawienia, sd mniema i
dowody, na których prokurator jeneralny opiera swe

wnioski, byy wcale niedostateczne. Albowiem okazao

si, e Krzyanowski nie pozwoli sobie szczegóowych

zwierza w Warszawie, o tem czego si w Ivijowie do-

wiedzia i e zeznania ksicia Jabonowskiego, które zda-

wayby si ciy na oskaronych, tak s niewyrane

i tak ogólne, e oprócz niewielkiej ich prawomocnoci,

jako pochodzcych od wspólnika, nie mog adnym spo-

sobem przeway wyranych zaprzecze oskaronych,

w czasie ledztwa sdowego uczynionych.

Co do Grzymay, zeznania ksicia Jabonowskiego

s oczywicie tej natury, e go oczyszczaj z wasnych

jego zezna, wywoanych, jak powiada, przez komitet

ledczy, a uczynionych przez niego w nadziei prdkiego

wrócenia na wolno, lecz uroczycie cofnitych w obec

delegacyi sdu.

Sd uwaa w tej materyi, e nastpujce wyrae-

nia: Bossya, Rossyanie, zwizek rossyjsM, nieukonten-

towanie iv wojsku, moicy, opinie, projekta oficeróiv ros-

syjskich lub ich stoivarzysze, musiay si czsto miesza
z sob w poufaych rozmowach, do których wpywali

oskareni; cise znaczenie tych wyrae nie miao wtedy

adnj wagi, a nabyo jej nieskoczenie wiele w ledz-

twach, pomimo tego, e oskareni postrzedz tego nie

mogU w redakcyi swych zezna.

Wreszcie oskareni, którzy tylko z pogosek kr-
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cych po Warszawie mogli mie wiadomo o knowaniach

Rossyan, nie m.ogli podug istniejcych dowodów by
przekonani o niewyjawienie; poniewa gdyby nawet

niektórzy z nich syszeli mówicego Ivrzyanowskiego

albo ksicia Jabonowskiego o tym przedmiocie, akta nas

nauczaj, e wyobraenie jakie z tego powzili byo zbyt

ogólne, albo raczej nader byo podobne do tego co sobie

wtedy kady mówi do ucha, i co powtarzali podróujcy

o pozornem niepodobiestwie, aby rzeczy nie miay uledz

jakowem zmianom w Rossyi, i o istnieniu (jakto sam

komitet ledczy uwaa w swoim raporcie) jakiego ta-

jemnego zwizku dcego do wyAvi'ócenia przez rewolucy

formy rzdu; aeby kady z oskaronych nie mia tych po-

lakwzi za jedno, z pogoskami ustawicznie powtarzanemi

i mia si czu sumiennie obowizanym do denuncyacyi '*).

ZaJioc^enic. — W. C. l^^. Mo oddajc w rce naj-

wyszego sdu pastwa rossyjskiego los oskaronych

o zbrodni stanu, wyrzeke te pamitne sowa, które

stan si wiernym obrazem Jego panowania tak chwale-

bnie rozpocztego:

„poruczajc los oskaronych tenui sdowi najwy-

„szemu, oczekujemy od niego i damy bezstronnj

„tylko sprawiedhwoci cile opartj na prawach,

„oraz na mocy i wyranoci dowodów." (Manifest

1./13. czerwca 1826).

'") Uwaga W. Ksicia. — Gdy sd sejmowy wyszed z tego

stanowiska, e w wyroku swoim powinien niemie wzgldu na

wszelkie objanienia i dowody dostarczone mu przez komitet led-

czy; e zaprzeczenia uczynione przez obwinionych w obec dele-

gacyi sdu sejmowego przyjmie za legalne, i e nie oprze swego

przekonania prawnego tylko na formach przepisanych zwyczajn

procedur, wyjwszy t form która szczególniej bya ustano-

wiona dla wskazania mu prawida w ocenianiu winy, — wynik-

no ztd, i przyszed do tego, e za niewinnych uzna oska-

ronych, i co do zamachu zbrodni stanu, i co do niewyjawienia

które im urzd publiczny zarzuca.
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Sd sejmowy take stara si i za tein dostojnem na-

tchnieniem.

Wierny duchowi i brzmieniu swojego statu, w któ-

rego kadym wierszu wida troskliwo Twoje N. Panie,

o zabezpieczenie dla niewinnoci, a nawet i dla winy

sprawiedhwej o])ieki prawa, sd sejmowy mniema, i
{)Owinien by raczej narazi si na wyrzut drobiazgowo-

ci w cisem zachowaniu prawa, nieli by zbyt atwym
do odstpowania od niego, i raczj grzeszy obaw, nie-

potpienia niewinnoci, ni skwapliwoci, w zaostrzeniu

bez dostatecznj przyczyny, kary na winowajc.

Bez prejudykatów, a zatem bez dowiadczenia w tru-

dnem i przykrym dziele, które wola W. C. K. Moci ra-

czya nam poruczy, staralimy si uspokoi suszne nasze

powtpiewanie w tej mierze, poróvMiywajc rezultaty do

którychemy doszli, z rezultatami wyroków TN^danych

przez inne sdy powoane do wyrzeczenia o sprawach

zwizek majcych z obecn.

Najpokorniej upraszam W. C. K. M. aby je raczy

porówna.

Wyrok sdu który mia sobie polecone w Prusiech

osdzenie jeneraa Umiskiego, uzna go niewinnym zbro-

dni stanu, i skaza go na lat sze aresztu w fortecy

(Festungs-Arest), potrcajc mu znaczn cz tego

czasu jako w poprzednim areszcie odbyt, i jedynie dla

tego e prawdo wyrane niedozwalao sdziom wyznacze-

nia krótszej kary, za naleenie do tajemnego zwizku.

Prawo królestwa, przepisuje wprawdzie za tene sam
wystpek krótsze wizienie w domu aresztu publicznego,

lecz inne okolicznoci (podug art. 217. i 229. kode-

ksu karnego) czyni w skutku swoim ten rodzaj kary

ostrzejszym.

Sd najwyszy rossyjski klassyfikujc przewinienia

i kary skazanych, postanowi, e winowajcy jedenastej

klassy, bd umieszczeni w wojsku jako onierze proci
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przez dwa lata, nietracc przez to swego szlachectwa,

i z monoci po upynieniii tego czasu do awansowania

w subie. W tj za ostatnij klasie znajdowali si

winowajcy którzy naleeli do spisku, i którzy czynny

mieli udzia w buncie. Przewinienia Krzyanowskiego

w adnem, jakiekolwiek mona uczyni przypuszczeniu,

niedosiggay tego stopnia winy, a jednak by on ska-

zany na trzy lata i trzy miesice aresztu publicznego,

z potrceniem czci tylko czasu swego poprzedniego

uwizienia; kara pozbawiajca skazanego jego stopnia,

i poddajca go cisemu uwizieniu.

Najjaniejszy Panie! Gdy sd sejmowy narodowy,

dopeni sumiennie i z powolnoci najwyszych rozka-

zów W. C. K. Moci, we wszystkióm co mu statut jego

organiczny przepisywa, nie pozostaje mu, jak yczy
sobie aby jego sposób postpowania zyska przyzwolenie

W. C. K. Moci.

Racz przebaczy. Najjaniejszy Panie yczeniu, które

nas przymusio do naduycia Twojej cierpliwoci, i przed-

stawienia przed Twoje oczy w^szystkich pow^odów, które

mog wesprze i usprawiedliwi wyrok sdu sejmowego.

Przepisy prawa niedozwoliy go uczyni surowszym;

lecz niech W. C. K. Mo nigdy z tego niewnosi, by

ozibo, lub wystpna obojtno ogarniaa sdziów

w^zgldem tego co dotyka nienaruszonoci obowizków

przywizujcych na zawsze Polaków do bera Twego

N. Panie.

Gdyby kiedykolwiek na nieszczcie i hab tego

kraju (od czego niech go Bóg uchowa) zjawiy si w nim

zbrodnie targajce si na bezpieczestwo, na prawa W.
C. K. Moci i Jego tronu, ujrzaby N. Panie przejtych

nas sprawiedliw zgroz, i jednogonie podajcych win-

nego caj surowoci prawa. Nieomieszkalibymy równie

(nasza przysiga i najdroszy dla nas interes jest w tej

mierze nasz rkojmi), nieomieszkahbymy, N. Panie
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równie postpi i w obecnj sprawie, gdyby oczywi-

sto dowodów wsliazaa nam zbrodni w tej ohydnej

postaci.

Wszyscy czonkowie sdu sejmowego, za mojem po-

rednictwem, skadaj u nóg W. C. K. Moci to wyzna-

nie swoich niezmiennych uczu.

Gos sumienia i posuszestwa prawom, cz si

w jedno w duszy naszj, z dz zasuenia na wysokie

zadowolenie naszego dostojnego monarchy, bez którego

niemasz szczcia dla szczerych i wiernych poddanych.

W chwili podpisania wyroku rada administracyjna

królestwa, przesaa sdowi, postanowieniem z dnia 6. czer-

wca r. b. rozkaz wyrany W. C. K. Moci, zalecajcy

zawieszenie ogoszenia rzeczonego wyroku.

Sd sejmowy, poddajc si z uszanowaniem i po-

wolnoci najwyszej woh, postrzeg jednak rónic mi-
dzy aktem umieszczonym w Dzienniku praw, a donie-

sieniem o tej woli królewskiej w ksztacie postanowienia

rady; lecz ma nadziej e W. C. K. Mo niebdziesz

mia w podejrzeniu, aby w tej skwapliwej ulegoci, miao
mie miejsce nierozwane zapomnienie praw których nam
stra i wykonanie poleci raczye N. Panie.

Jeeliby taka bya myl Twoja N. Panie, racz prze-

baczy powodom które nas do tego skoniy, i przywie
sobie na pami, e jeelimy bdzili w niezrównanj

dzy zrobienia najlepiej, bylimy zasilani nadziej po-

cieszajc, e W. C. K. Mo nioodmówisz swemu sena-

towi udziau w swej wyrozumiaoci, i e znajdziesz

zawsze w wysokiój mdroci swojej, we wspaniaomyl-

noci i sprawiedliwoci, sposoby, aby ustawa konstytu-

cyjna, nieoceniony dar Twego dostojnego poprzednika,

N. Panie, nieprzestawaa by bogosawionym wzem
dla królestwa z cesarstwem, rkojmi nietylko niezlomnj

wiernoci poddanych Twoich królestwa polskiego, lecz

take wdzicznoci ich i ich niezachwianego przywizania
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do witej osoby W. C. K. Moci, i do dostojnych na-

stpców którzy cnoty Twoje, N. Panie, oddziedzicz 20).

Jestem z najgbszem uszanowaniem Najj. Panie,

W. C. K. Moci wierny poddany.

(Podpisano) hr. Piotr JBielishi senator wojewoda,

prezes sdu sejmowego.

Warszawa, dnia 30. czerwca 1828. roku.

'") Uicaga W. Ksicia. — Kiedy W. C. K. Mo wyrzeke
do czonków najwyszego sdu pastwa rossyjskiego, sowa przy-

toczone tntaj przez senat polski, ufae N. Panie prawoci, mo-
ralnoci politycznej i suraienin sdziów którym M'ladz swoje prze-

kazae, i niezawiedli Twego zaufania. Przytoczenie wic tych

sów przez sd sejmowy, mówi przeciwko niemu samemu; albo-

wiem sprawiedliwo jego niehyla bezstronna, bo w ocenianiu

czynów mia tylko wzgld na zaprzeczania oskaronych ; nie opie-

ra ai cile im prawach, bo czonkowie sadu nieuznali i omi-
nli to co rozporzdzenie z 6/18 KAvietnia im nakazywao, i usi-

owali wywika si z mocy i oczywistoci dowodów, stale niechcc
szuka ich tam gdzie jedynie mogli je byli znale.

Wyroki wydane przez inne sdy niemogy suy za prawi-

do ani za prejudykat wyrokowi sdu sejmowego, bo w materyi
kryminalnej najmniejszy wypadek znacznie moe odmieni natur
wystpku, a senat polski powinien by jedynie wród milczenia

namitnoci, w zapomnieniu o wszelkich innych interesach pod-
rzdnych i w religijnem przewiadczeniu sumienia, czerpa na-

tchnienia sprawiedhwoci swojej. Nie widzianoby w nim wtedy
tego uczucia niespokojnoci litóre go skonio do powiedzenia
W. O. K. Moci: e przepisy prawa nie dozwoliy mu uczyni
suroioszym jego wyroku, jak gdyby Oi szo N. Panie oto aby by
bardziej surowym ni sprawiedliwym.

Nie mog tu zamilczy jednej uwagi której Jdno oceni
do W. C. K. Moci naley. Sd sejmowy, wspominajc o roz-

kazie wyranym który mu dnia 6. Czerwca przesaem , zalecajc,

w imieniu W. O. K. Moci, wstrzymanie ogoszenia wyroku, stara

si usprawiedliwi w obliczu Twojem N. Panie z posuszestwa
które w tej mierze okaza, dawajc zarazem postrzedz, e sto-

sownie do praw istniejcych, mógby si uwolni od uczynie-

nia tego.

Koczc to zamknicie i swoje wyznanie wiary politycznej,

senat polski przypomina W. C. K. Moci, e zachowywanie kon-
stytucyi jest rkojmi wiernoci i uczu jakie dla Ciebie maj,
N. Panie, poddani Twoi królestwa polskiego.
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WYJTEK Z UWAG W. K. KONSTANTEGO
nad raportem rady administr. , w rzeczy sdu sejmowego.

(Do strony 2S'>.)

„ W. C. K. Mo odsyajc swej radzie admini-

stracyjnej królestwa polskiego akta procedury, i wyroku

zapadego w sprawie oskaronych o zbrodni stanu,

a stawionych przed sdem sejmowym, polecie tj ra-

dzie dochodzi najskrupulatniej czy bdne teorye zbro-

dni stanu, i myl zachcenia najwystpniejszój dnoci,
kieroway zdaniem sdu sejmowego, albo te, czyli ten

wyrok przypisaby naleao raczej uomnoci prawodaw-

stwa, niedostatecznie powcigajcego zamiary i knowa-

nia, majce na celu obalenie istncego porzdku rzeczy.

Prezydujcy w radzie, hr. Sobolewski, wrcza mi

dzisiaj raport do W. C. K. Moci, majcy zda spraw

ze sposobu w jakim rada administracyjna poruczonego

sobie obowizku dopenia. Niechaj mi wolno bdzie

N. Panie, doczy do tego raportu kilka postrzee,

które mi nastrczya gruntowna tj sprawy rozwaga.

Przedewszystkim N. Panie, winienem w kilimu so-

wach okaza obrót który wziy obrady w tj materji,

a z którego^wynikn,3;ten raport.

Delegowany i-W. C. K. Moci, pan Nowosilcow, y-
czy sobie przedewszystkim, aby roztr/niono w radzie:

czyli w istocie, i w jaki to sposób sd sejmowy wykro-

czy przeciwko procedurze i kodeksowi obowizujcemu
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w materyi zbrodni stanu, i aby w skutku tego wykro-

czenia, ktreby wypadao zada sdowi, oceniono uczu-

cia i opinie które jego zdaniem kieroway. Ta propo-

zycya Najj. Panie, bya najgwatowniej zbijana przez

ks. Lubeckiego, który nietylko j, ostr zgani l^rytyk

i z obrbów przyzwoitoci wykraczajc, ale nadto ko-

rzysta z tej sposobnoci, aby si wynurzy z ca oso-

bist niechci przeciwko panu Nowosilcow, chocia ten

umia tak dalece by panem samego siebie, e mu si

tylko zastawia penem wzgardy milczeniem (silencietix

dedain). Gdy wszelako walka na tym gruncie rozpo-

czta moga bya trwa nieskoczenie, jeden z czonków

rady poda wniosek: czyliby niewypadao, aeby przed

dyskussy ogóln w tym przedmiocie, kady minister

sw oddzieln opini. wypracowa i poda na pimie.

W skutku tego wniosku minister skarbu przedsta-

wi radzie do dugie pismo, w któróm usiuje uspra-

wiedhwi senat polski, z potpieniem kodeksu obowi-

zujcego, statutu organicznego przepisanego dla sdu

sejmowego, prokm-atora jeneraluego, jednem sowem,

z potpieniem wszystkiego co tylko prócz sdziów i ad-

wokatów do tego wpywao processu. Ten rodzaj roz-

prawy zdawa si chcie ustanowi w ogólnoci: e
prawa kryminalne s niedoskonae, poniewa pan mi-

nister skarbu niemia adnego udziau w ich utworze-

niu; e statut organiczny jest ciemny i sprzeczny, po-

niewa opinie osobiste pana ministra skarbu nieprzemogy

w redakcyi tego statutu; e prokiu'ator jenerahiy le

popiera swoje zaskarenie, poniewa niezastósowa si

do widzenia rzeczy przyjtego przez ksicia Lubeckiego.

Te rozumowania w ten chyba sposób pojby mona:

e ksi Lubecki najprzód mia szczególne upodobanie

w usprawiedUwieniu senatu, aeby przez to odzyska po-

pularno stracon w kraju przez uycie tylu niepodnych

rodków finansowych, a powtóre, e chcia z nadarzaj-
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cj si znowu sposobnoci korzysta, i ugruntowa jako

maksym powszechn: e nic w Polszcz niemoe by
dobrze zrobione co przez jego rce nieprzejdzie, albo co

z niego niewypywa."

(Po takim wstpie owiadcza W. ks. carowi, e pan

Nowosilcow wcale inaczej poj dno senatu anieli

ks. Lubecki, i zacza uwagi Nowosilcowa, równie sofi-

styczne jak Lubeckiego, ale zbyt uczone abymy je tu

powtórzy mogli. Lubecki i rada administracyjna bro-

nic sdu sejmowego, szczególniej opierali si na tern,

i senatorowie niemogli chcie zachca do rewolucyi, bo

to sprzeciwiaoby si ich wasnemu interessowi, narazi-

oby ich majtek, godno i t. d. Na te argumentacye

W. ks. tak odpowiada w kocu swoich uwag pisanych

do cesarza):

„ Jeeliby si okazay usiowania majce na celu

obalenie ustanowionego porzdku, bd eby Polakom

albo odj korzyci które im zmary cesarz wspaniao-

mylnie zapewni , bd te ogi'aniczy wpyw dobroczynny

tych instytucyi, w takim razie mógbym przyj za rzecz

pewn, iby sd sejmowy niezachca podobnych usio-

wa. Lecz w przeciwnym razie, jeeliby te usiowania,

przez swe rozwinienie i objawienie, mogy pomnoy te

same korzyci, i uczestnikami ich uczyni wiksz jesz-

cze hczb Polaków, choby nawet z uszczerbkiem istn-

cego porzdku rzeczy, tobpu si mocno myh we wzgl-

dzie ogólnego sposobu mylenia Polaków, a mianomcie,

we wzgldzie dnoci objawionój w tej sprawie przez

sd sejmowy, gdybym przypuci, iby chcieli brom si

moc prawa i moc dzisiejszych instytucyi swoich, prse-

cnoko uczuciu patryotycznemu , htórego u nich nic nieo-

granic^a a które Polacy po icikssej czci mniemaj
hy wyszem nad ivszelJcie zobowizania, nad loszelkie

powinnoci tvypyivajce z obecnego ich stanu."
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(Do strony 308.).

bdz, i tu jest najwaciwsze miejsce odpowiedzie na

liczne zarzuty, litóre mnie przed rewolucj, po rewolu-

cyi i w emigracji czyniono, z powodu moich opinii i za-

chowania si mojego w zwizku. Od chwili wejcia do

spisku, jedna mi tylko myl zajmowaa: kto bdzie kie-

rowa powstaniem? Niewtpilem, e w Warszawie i wo-

jewództwach wszystko porwie si do broni za daniem

pierwszego hasa, ale zarazem byem przekonany, e nie

tak to atwo rzdzi rewolucy jak j zacz. Wysocki

by cigle tj opinii, e tylko o zaczciu myli nale-

ao, a reszt zda na naród i opatrzno; ja przeciwnie

staraem si przekona Wysockiego, e w naszem poo-

eniu zaczcie byo rzecz mniejszj wagi, e lepij nie

zaczyna, jak nie módz, albo nieumie potm tenni co

si zaczo nada kierunku zamierzonego. Z tego to

powodu midzy mn i Wysockim, midzy mn i innymi

zwizkowymi przychodzio nieraz do ywych sporów, na-

wet do nieporozumie, które, chocia zawsze zagodzone,

mogy nakoniec osabi i zerwa wszelkie stosunki mi-
dzy nami. W odnoszeniu si Wysockiego i podchorych
do sejmu pod wzgldem wadzy kierowa majcj powsta-

niem, widziaem saho^ nie bezinteresowno; w abne-

gacyi podchorych którzy zawsze mówili: „chcemy za-
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cz a potem zuikii ze sceny aby nie powiedziano,

emy zaczli dla wasnego wyniesienia si" -— widzia-

em zgub sprawy, bo kt(') ja móg lepiój broni jeeli

nie ci sami co dla niej ycie powicali? Nie mogc
przewie mego zdania, i koniecznie naleao wystpi
na scen z rzdem dla wyraenia myli rewolucyi, dla

oddalenia w pierwszój zaraz chwili osób, które jej dla

pooenia i interesu swego sprzyja nie mogy, zaczem
powtpiewa o w^szystkiem: byy nawet climle, w któ-

rych ciko aowaem, em wszed do zwizku maj-
cego dosy odwagi do zaczcia rewolucyi, ale nie do,
eby potem opanowa ^\ niej wadz. Wiziony kilka razy

przed 29., trzymany przez jedenacie miesicy u Karme-

litów, zbyt ciko pokutowaem za niead i nieroztrop-

no tajnych zwizków, ebym nie mia susznych po-

wodów lkania si podobnego rezultatu i w spisku pod-

chorych, gdzie rzeczy tak szy jak wanie trzeba byo
eby po tylu poprzednich przeladowaniach skoczy cay

zawód na rusztowaniu, albo na Syberyi.

W spisku podchorych byli po wikszej czci lu-

dzie modzi, oficerowie, podporucznicy, najwyj kapita-

nowie; z cywilnych mao kto mia sposobno z imienia,

z majtku, z wpywów lub z gowy da si pozna kra-

jowi, gdy jak wiadomo, w królestwie kongressowem

przed 29. i w innych czciach Polski ycia politycznego

nie byo. Na tej zasadzie polegajc mniemali spiskowi:

„e rewolucya byaby stracona, gdyby oni sami stanli

na czele" — poniewa, tak zawsze mówili: kto nas zna?

kto nam zaufa? kto pójdzie za nami? — Ile razy sta-

raem si naprowadzi zwizek na myl rzdu, potyle-

liro zbijano mnie podobnemi argumentami. Rozumowa-
nie moje polegao na innych maxymach. „Có z td,
(mówiem spiskowym) e nas teraz nikt nie zna w kraju,

ale czyli nie damy si wszystkim pozna przez samo

zaczcie rewolucyi? A po zaczciu rewolucyi, czyh pier-
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wsze kroki rzdu zoonego z nas spiskowych nie uczy-

ni nas natychmiast ivielkinii i znanymi caemu wiatu?

Wystawcie sobie wraenie, które sprawimy na umysach

przez uwizienie Wielkiego ksicia, przez rozbrojenie jego

gwardyi, przez rzucenie jednj kolumny wojska do Li-

twy i zajcie Wilna, przez rzucenie drugiej kolumny do

Brzecia i poruszenie Woynia? Jeeliby te pierwsze

kroki, te pierwsze nadzwyczajne czyny nie uczyniy nas

gonymi i popularnymi w narodzie, to zapytuj was có
jest w stanie nas wsawi? Jeeli naród nie zaufa tym

wielkim czynom, jeeU nie zaufa naszej energii, naszej

miaoci, czemu nakoniec ufa bdzie? Jeeli po za-

jciu Wilna poszlemy do cara list otwarty z tm wyra-

eniem: „e gow Konstantego rzucimy pod stopy pier-

wszych kolumn moskiewskich, któreby posa dla stu-

mienia powsta naszych „czyh rozumiecie, e rzd tak

dziaajcy, i tak przemawiajcy nie znajdzie kredytu

w Polszcz?" Nakoniec staraem si przekona spisko-

wych cywilnych i wojskowych, e wadz w pierwszej

chwili choby dla tego tylko naleao mie w rku, eby

j zda komu innemu, jeliby tego wymagay naglce

okolicznoci; e inna jest rzecz zostawi j na bruku

a potem si po ni schyla, lub wydziera j tym co j
pierwsi uchwyc, inna za przyj z gotow ju rzecz,

i targowa si o ni.

To rozumowanie nie trafiao do ich przekonania:

oburzyo tylko wielu przeciwko mnie. Nazywano mnie

ambitnym i posdzano o ch wyniesienia si osobistego.

Zaliwski szczególniej korzysta z tego, eby mnie oczer-

ni przed innymi, rozumiejc, e ja usiuj postawi Wy-
sockiego na czele rzdu, przyda mu Lelewela i Zwier-

kowskiego, aeby na ten tryumwirat wywiera wpyw
nieograniczony. Nie mog dostatecznie wypowiedzie, ile

mnie nie te zarzuty, ale to jedynie drczyo, i mylano

jakoby zbrodni byo mie ambicy w spisku.
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Taki by pod tyra wzgldem stan wyobrae w zwi-

zku podchorych a do rewohicyi lipcowej. Po dniach

lipcowych, gdy si u nas gorliwij krzta zaczto okoo

powstania, ponawiaem moje przeoenia, lecz jak da-

wniej bez adnego skutku. „Nasz powinnoci zacz —
naród przystpi do rewolucyi — sejm postanowi wadze"

taka bya wtenczas powszechna loika. Wysocki drczony

zazdroci Zaliwskiego y tylko w sejmie; moje opinije

wpaday w coraz wikszy dyskredyt; moja usilno udy-

scyplinowania spisku przybieraa w przekonaniu Wysoc-

kiego i w przekonaniu innych charakter coraz jawniej-

szj ambicyi, i mioci wasnj szkodliwej sprawie. Je-

dnego razu wchodzi do mnie Wysocki, i pomada: „wszy-

stko jest gotowe, zaczniemy rewolucy, jakie jest twoje

zdanie?" Odpowiedziaem: „nie zaczyna, bo niemamy

jeszcze rzdu!" Te sowa tak dalece rozgnieway Wyso-

ckiego, i wyszed nie poegnawszy si ze mn; od tego

czasu on mnie, ja jego unikaem. W tej porze panoway

najwiksze nieporozumienia w spisku. Byo to na po-

cztku padziernika.

Postanowiem usun si od wszystkiego. Maem
nawet zamiar wyjecha za gTanic w tem przekonaniu,

e chocia spiskowi zaczn rewolucy, podadz tylko

gowy swoje w rce kata, a kraj nara na najwiksze

nieszczcie. Wszystkie skutki ulicznego rozruchu po-

konanego natychmiast przez rzd stany mi przed oczyma.

Ani proby brata jednego z zaoycieh zwizku podcho-

rych, ani póniejsze przeoenia Wysockiego, nie mogy
mnie odwie od tego zamiaru. Stroniem od spisko-

wych, i susznie kto napisa o mnie teraz za gTanic,

em drzwi moje przed nimi zamyka. Tak byo w istocie.

Miaem ich za marzycieh, którzy cay swój dowcip w}'-

silaU, eby zrobi buyd§, bo zdaniem mojem burd mo-

ga zosta rewolucy zaczta bez rzdu. Wicej powiem:

gdy si trzydziestu kilku oficerów zwizkowych zgroma-

Mochuacki powstanie I. Zo
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dzio w hotelu francuzldm na ulicy dugiej (jak przypo-

minam sobie 8. padziernika) wezwany w ich imieniu

przez Wysockiego abym poszed na to zgromadzenie,

odpowiedziaem, e nie pójdg, i mam ca, spraw za

stracon; prosiem take Wysockiego aby powiedzia tym

oficerom (midzy kt(5rymi by i Zaliwski) „e lepiój da
pokój wszystkiemu, uieh tak nierozumnem postpowa-

niem naraa rzecz publiczn na pewny upadek." Ta

odpowied narobia mi jeszcze wicej nieprzyjació. Nie-

usprawiedliwiajc jj przytaczam com mówi, i jak my-

laam powiadam.

W killia dni potem rozesza si bya pogoska, e
car z carow i nastpc tronu mia zjecha do Warsza-

wy, i zimowa w Warszawie. Korzystaem z tj oko-

licznoci, eby znowu wej w stosunki z Wysockim.

Otworzyem mu zdanie moje: „spróbujmy jeszsze jednego

rodlia (mówiem mu), spróbujmy czy si nie uda zrobi

teraz tego, czegomy nie zrobih podczas koronacyi." Wy-

socki odpowiedzia, e i on ten zamiar ponowi pragnie,

i e wiksza cz spiskowych byaby za tm. Stano
wic midzy mn i nim na tem: e rewoucya zacznie

si tak jak przed rokiem miaa by zaczta na saskim

placu. W rzeczy samj ta opinija przez kilkanacie dni

panowaa w zwizku. Ja tuszyem sobie, i chocia nic

wzgldem rzdu nie postanowiono w spisku, wszelako

podobny akt, zrywajc od razu wszelkie stosunki Polski

z Moskw, nadaby rewolucyi stanowczy charakter; al-

bowiem nie byoby si z kim ukada i kogo obawia.

Nie wstydzc si adnj opinii któr wtenczas po-

pieraem, dzisiaj ukrywa ich niemam powodu. e nie-

ufaem rewolucyi przystpujcej do dziea z tak lekko-

mylnoci, jest szczer prawd. Jest take prawd, em
odradza zaczcie dla powyszych wzgldów. Lecz nie

zasuguj na odpowied moj ci ludzie, co gosz teraz

jakobym po tem wszystkiem przesta dziaa, i nalee
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do spisku. Przeciwnie , i o tein raport Wysockiego wspo-

mina, gdy nadesza cliwila niebezpieczestwa, gdy przeto

opuszcza go byoby nikczemnoci, wyrzekem si wszel-

kich moich opinii , i jakkolwiek bez adnego adu rzeczy

dobiegay do swego kresu, jakkolwiek wszystko dziao

si Bóg wie po jakiemu, a nic tak jak jabym sobie y-

czy, dzieliem jednak prace zwizkowych; nareszcie

z broni w rku wyszedem na uHc. Ci co mnie dzi-

siaj spotwarzaj niechaj przypomn sobie com wtedy

mówi: „wszystkocie le zrobiH, ale rzeczy przyszy do

tego stanu, e wol zgin z wami, jak dla przewiedze-

nia mojj opinii odstpi teraz od zwizku."

KONIEC TOMU PIERWSZEGO.
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